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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— У ПК упер шы ню ўклю чы лі раз-
дзел, які рэ гу люе пра цоў ныя ад но сі-
ны ў пра фе сі я наль ным спор це. Рас-
ка жы це пад ра бяз ней пра пра ві лы, па 
якіх да вя дзец ца жыць спарт сме нам і 
іх трэ не рам.

— Са праў ды, но вым ко дэк сам урэ гу-
ля ва ны пы тан ні за клю чэн ня і ска са ван ня 
пра цоў ных да га во раў са спарт сме на мі 
і трэ не ра мі, пад ста вы пе ра во ду спарт-
сме на ад ад на го най маль ні ка да ін ша га, 
асаб лі вас ці рэ гу ля ван ня пра цы жан чын-
спарт сме нак і спарт сме наў ва ўзрос це 
да 18 га доў.

У пры ват нас ці, най маль ні ку да зво-
ле на пе ра вес ці спарт сме на, трэ не ра з 
іх пісь мо вай зго ды да ін ша га най маль-
ні ка не больш чым на адзін год. Гэ та 
маг чы ма ў вы пад ках, ка лі ён не ў ста не 
за бяс пе чыць удзел спарт сме на, трэ не ра 
ў спар тыў ных ме ра пры ем ствах. Акра мя 
та го, най маль нік мо жа аба вя заць спарт-
сме на і трэ не ра, ка лі тыя зволь не ны па 
сва ёй жа ві не, вы пла ціць яму гра шо вую 
кам пен са цыю.

Так са ма за кон рэ гу люе пра цу не паў-
на лет ніх спарт сме наў. Так, на кі ра ван не 
спарт сме наў ва ўзрос це ад 14 да 16 га-
доў у служ бо выя ка ман дзі роў кі да пус ка-
ец ца толь кі з іх пісь мо вай зго ды і пісь-
мо вай зго ды ад на го з баць коў, а спарт-
сме наў ва ўзрос це ад 16 да 18 га доў — з 
іх пісь мо вай зго ды. На та кіх жа ўмо вах 
не паў на лет нія спарт сме ны пры цяг ва юц-
ца і да звыш уроч ных ра бот, пра цы ў час 
дзяр жаў ных свят, у свя точ ныя і вы хад-
ныя дні, у нач ны час.

Акра мя агуль ных, за ка на да вец пра-
ду гле дзеў і да дат ко выя пад ста вы для 
зваль нен ня спарт сме на: спар тыў ная 
дыс ква лі фі ка цыя на тэр мін 6 і больш 
ме ся цаў; вы ка ры стан не спарт сме нам 
до пін гу; не да сяг нен не пэў ных спар тыў-
ных вы ні каў, ка лі іх да сяг нен не пра ду-
гледж ваў пра цоў ны да га вор. Апош няя 
пад ста ва, да рэ чы, мо жа быць пры чы най 
і для ска са ван ня пра цоў на га да га во ра 
з трэ не рам.

— Ці шмат спрэ чак па між ра бот-
ні кам і най маль ні кам раз гля да ец ца ў 
су дах рэс пуб лі кі?

— Коль касць та кіх спраў ва га ец ца ад 
9 да 12 ты сяч за год. Так, ле тась су ды 
раз гле дзе лі 8647 спраў, якія вы ця ка юць 
з пра цоў ных ад но сін, у 2012-м — 8076, 
у 2011-м — 9393, у 2010-м — 12 714. Па-
мян шэн не коль кас ці спраў у па раў на нні 
з 2010 го дам аб умоў ле на зме най за ка-
на даў ства аб пад ве дам нас ці пра цоў ных 
спрэ чак. Сён ня асоб ныя іх ві ды — у пры-
ват нас ці, аб спаг нан ні на лі ча най, але не 
вы пла ча най за ра бот най пла ты — ад ра зу 
ж па сту па юць да на та ры у саў. Ха це ла ся б 
звяр нуць ува гу, што ра бот ні кі, якія звяр-
та юц ца ў суд па аба ро ну сва іх пра цоў-
ных пра воў, вы зва ля юц ца ад дзяр жаў най 
пош лі ны і ін шых су до вых вы дат каў.

— Якая ка тэ го рыя спрэ чак з'яў ля-
ец ца са май рас паў сю джа най у пра-
цоў ных ад но сі нах?

— Най боль шая коль касць спраў, 
раз гле джа ных ле тась, бы ла звя за на са 
спаг нан нем за ра бот най пла ты — 3626.

— Якая ве ра год насць спаг наць з 
най маль ні ка за па зы ча насць па зар-
пла це, ка лі ра бот нік атрым лі ваў яе ў 
«кан вер це»?

— Суд бу дзе кі ра вац ца ты мі звест-
ка мі аб за ра бот най пла це, якія вы зна-
ча ны штат ным рас кла дам, пра цоў ным 
да га во рам. Ні я кія вус ныя да моў ле нас ці 
аб тым, што част ка за ра бот най пла ты 
бу дзе вы плач вац ца па ве да мас ці, а част-
ка — у «кан вер це», пад ува гу пры мац ца 
не бу дуць. Пры гэ тым ра бот ні кі па він ны 
мець на ўва зе, што звест кі аб «афі цый-
най» за ра бот най пла це прад стаў ля юц ца 
так са ма ў Фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва, і ад яе па ме ру ў да лей шым 
бу дзе за ле жыць ін ды ві ду аль ны ка э фі цы-
ент для пры зна чэн ня пен сіі.

— На ка рысць ка го, ра бот ні ка або 
най маль ні ка, час цей пры ма ец ца ра-
шэн не?

— Спрэч ку вый грае той, хто мае ра-
цыю. Пры вя ду ста тыс ты ку за мі ну лы год. 
Іс кі най маль ні каў аб спаг нан ні шко ды, 
якую на нес лі ра бот ні кі, за да во ле ны ў 
93,3% вы пад ках. Іс кі ра бот ні каў аб спаг-
нан ні за ра бот най пла ты за да во ле ны ў 
76,55% вы пад ках. Па та кой най важ ней-
шай ка тэ го рыі спрэ чак, як ад наў лен не 
на пра цы, іс кі за да во ле ны ў 40,25%, а з 
улі кам за клю чэн ня мі ра вых па гад нен няў 
су ды ад на ві лі пра цоў ныя пра вы больш 
чым 55% гра ма дзян, не згод ных са сва ім 
зваль нен нем.

— Як час та ра бот ні кі звяр та юц ца ў 
суд з іс ка мі аб ад наў лен ні на пра цы?

— До сыць час та. Ле тась, на прык лад, 
бы ло раз гле джа на больш як 700 та кіх 
спраў. Лю дзі звяр та юц ца ў су ды, бо 
ба чаць, што пра цэнт ста ноў чых вы ра-
шэн няў гэ тай ка тэ го рыі іс каў вы со кі. 
На прык лад, суд за да во ліў іск кі роў цы 
ПУП «Аў та транс», яко га най маль нік 
не за кон на зволь ніў за пра гул. А па ча-
ло ся ўсё з та го, што К. па пра сіў свай го 
кі раў ні ка ад пус ціць яго на дзень за свой 
кошт, каб прай сці з дач кой ме даг ляд. 
Най маль нік ад мо віў яму і, ка лі кі роў ца 
не з'я віў ся на пра цу, зволь ніў яго. Як 
вы свет лі ла ся, у К. чац вё ра дзя цей, на 
два іх з іх ён вы плач вае алі мен ты, а двое 
жы вуць ра зам з ім. Па коль кі жон кі ча-
со ва не бы ло до ма, кло па ты аб сы не і 
да чцэ лег лі на баць ка вы пле чы. 16 ліс-
та па да К. да ве даў ся, што дзі ця чы сад, 
у які хо дзіць яго шас ці га до вая дач ка, 
17 ліс та па да пра ца ваць не бу дзе ў су-
вя зі з ава ры яй сіс тэ мы во да за бес пя чэн-
ня. Акра мя та го, каб пра вес ці ме даг ляд 
да школь ні каў, 17 ліс та па да спе цы я ліс ты 
ра ён най па лі клі ні кі пры едуць у ам бу ла-
то рыю ў па сё лак Чыр во нае. Дач ка К. 
так са ма па він на бы ла пра хо дзіць та кі 
ме даг ляд. Суд пры знаў зваль нен не іст ца 
не за кон ным, бо той ад сут ні чаў на пра-
цы па ўваж лі вай пры чы не, і ад на віў яго 
на ра ней шым мес цы пра цы, спаг наў з 
ад каз чы ка ся рэд ні за ро бак за час вы му-
ша на га пра гу лу, а так са ма кам пен са цыю 
ма раль най шко ды.

— Які мак сі маль ны па мер кам-
пен са цыі ма раль най шко ды мо гуць 
атры маць ра бот ні кі ў вы пад ку іх не за-
кон на га зваль нен ня а бо не за кон на га 
пе ра во ду на ін шую пра цу?

— Ні во дзін нар ма тыў ны пра ва вы акт 
не пра ду гледж вае па мер кам пен са цыі 
ма раль най шко ды. Пад ма раль най шко-
дай вар та ра зу мець фі зіч ныя і ма раль-
ныя па ку ты, якія звед вае гра ма дзя нін. 
Яе па мер вы зна ча ец ца су дом у за леж-
нас ці ад ха рак та ру пры чы не ных па цяр-
пе ла му па кут, а так са ма сту пе ні ві ны 
та го, хто на нёс шко ду. Пры вы зна чэн ні 
па ме ру кам пен са цыі па він ны ўліч вац ца 
па тра ба ван ні ра зум нас ці і спра вяд лі вас-
ці. Сён ня па мер кам пен са цыі ма раль най 
шко ды па пра цоў ных спрэч ках ва га ец ца 
ад ад на го да двух міль ё наў бе ла рус кіх 
руб лёў.

— Але ж, пэў на, да лё ка не заў сё ды 
іс кі аб ад наў лен ні на пра цы за да валь-
ня юц ца?

— Вя до ма, ка лі бу дзе 
ўста ноў ле на, што пры 
зваль нен ні най маль нік 
не па ру шыў за ка на даў-
ства, суд ад мо віць ра-
бот ні ку ў за да валь нен ні 
іс ку. У якас ці пры кла ду 
ма гу пры вес ці гіс то рыю 
на стаў ні цы па чат ко вых 
кла саў Ш., якая тра пі ла 
пад ска ра чэн не. Тое ска-
ра чэн не бы ло вы клі ка на 
аб' ек тыў ны мі пры чы на-
мі: па мен шыў ся на бор 
вуч няў у шко ле. Жан чы-

на звяр ну ла ся ў суд з іс кам аб ад наў-
лен ні на пра цы, спаг нан ні ся рэд ня га 
за роб ку за час вы му ша на га пра гу лу, 
кам пен са цыі ма раль най шко ды. Яна 
сцвяр джа ла, што ме ла пе ра ва гі ў па кі-
дан ні на пра цы пе рад ін шы мі на стаў ні-
ка мі. Суд уста на віў, што ўсе на стаў ні кі 
па чат ко вых кла саў ма юць вы шэй шую 
ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю, роў ную 
пра дук цый насць пра цы і ква лі фі ка цыю. 
Та му пры вы ба ры ра бот ні ка для зваль-
нен ня па ска ра чэн ні шта та, най маль-
нік кі ра ваў ся ка лек тыў ным да га во рам. 
Згод на з ім пры роў най пра дук цый нас ці 
пра цы і ква лі фі ка цыі пе ра ва га ў па кі-
дан ні на пра цы ад да ец ца: ра бот ні кам, 
якія з'яў ля юц ца адзі ны мі кар мі це ля мі ў 
сям'і; ся мей ным пры на яў нас ці два іх і 
больш дзя цей; якія ма юць бес пе ра пын-
ны стаж пра цы ва ўста но ве 15 га доў; 
якія атры ма лі траў му або пра фзах вор-
ван не на вы твор час ці; ра бот ні кам, якім 
да пен сіі за ста ло ся 5 і менш га доў. Ш. 
ні да ад ной з пе ра лі ча ных ка тэ го рый не 
ад но сі ла ся. Акра мя та го, ёй най маль нік 
пра па ноў ваў ін шыя ва кант ныя па са ды ў 
шко ле. Пра цу вы ха валь ні цы дзі ця ча га 
сад ка і на стаў ні цы па чат ко вых кла саў у 
дзвюх шко лах ра ё на ёй пра па ноў ваў і 
ад дзел аду ка цыі рай вы кан ка ма. Ад усіх 
пра па ноў Ш. ад мо ві ла ся. Па коль кі па ру-
шэн няў за ка на даў ства пры зваль нен ні 
іс ці цы не бы ло да пу шча на (ёй па ве да-
мі лі аб зваль нен ні не менш чым за два 
ме ся цы; вы пла ці лі вы хад ную да па мо-
гу ў па ме ры трох ра зо ва га ся рэд ня га 

ме сяч на га за роб ку), суд ад мо віў Ш. у 
за да валь нен ні іс ку.

— Ці маг чы ма вый граць па доб ны 
пра цэс ра бот ні ку, не звяр та ю чы ся да 
да па мо гі ад ва ка таў, на няць якіх у лю-
дзей ча сам ня ма гро шай?

— Вя до ма, удзел у су до вым пра цэ се 
ад ва ка та знач на аб ляг чае ста но ві шча 
ра бот ні ка. Ад ва кат да па мо жа яму склас-
ці іс ка вую за яву, сфар му ля ваць па тра ба-
ван ні, якія ра бот нік жа дае за явіць у суд, 
рас тлу ма чыць, якія да ку мен ты не аб ход на 
па даць ад на ча со ва з іс ка вай за явай. Гэ та 
да па мо жа вы клю чыць вы пад кі ад мо вы ў 
за вя дзен ні спра вы, ка лі іс цец не вы ка наў 
па пя рэд ні па ра дак раз гля ду спрэч кі ў ка-
мі сіі па пра цоў ных спрэч ках або па кі дан-
ня за явы без ру ху, ка лі яна не ад па вя дае 
па тра ба ван ням, пра ду гле джа ным Гра ма-
дзян скім пра цэ су аль ным ко дэк сам. Тым 
больш за ка на даў ствам пра ду гле джа на, 
што юры дыч ная да па мо га гра ма дзя нам 
пры вя дзен ні спраў па пра цоў ных спрэч-
ках аказ ва ец ца за кошт срод каў ка ле гіі 
ад ва ка таў. Ад нак, вя до ма, ёсць ра бот ні кі, 
якія са ма стой на звяр та юц ца ў суд, гра-
мат на скла да юць іск.

— Ксе нія Іва наў на, што б вы па рэ-
ка мен да ва лі кі раў ні кам ар га ні за цый 
пры за клю чэн ні пра цоў на га да га во ра? 
І ра бот ні кам, якія іх пад піс ва юць?

— Ра бот нік і най маль нік па він ны 
ўзгад ніць уза ем ныя пра вы і аба вяз кі, 
тэр мін пра цоў на га да га во ра, рэ жым і 
апла ту пра цы і іншыя ўмо вы. Рэ ка мен ду-
ец ца вы ка рыс тоў ваць пры клад ную фор-
му пра цоў на га да га во ра і пры клад ную 
фор му кант рак та, за цвер джа ныя ад па-
вед на Мі ніс тэр ствам пра цы і Са ве там Мі-
ніст раў. У пра цоў ныя да га во ры, вя до ма, 
най маль нік мо жа ўклю чаць да дат ко выя 
ўмо вы, ад нак яны не па він ны па гар шаць 
ста но ві шча ра бот ні ка.

На дзея ДРЫ ЛА.

ПРА ЦУ ЕМ ПА-НО ВА МУ...

Па дзея Па дзея   ��

КА ЛІ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ВІ ТА ЕЦ ЦА 
На ба зе Го мель ска га дзяр жаў на га аб лас но га Па ла ца твор-
час ці дзя цей і мо ла дзі прай шоў ІV аб лас ны фо рум лі да раў 
дзі ця чых і мо ла дзе вых гра мад скіх аб' яд нан няў, ор га наў 
школь на га са ма кі ра ван ня «Лі да ры XXІ ста год дзя: іні цы я-
ты ва — у дзе ян ні».

На гэ ты раз на фо ру ме аб мер ка ва лі праб ле мы нар ка ма ніі і 
ўжы ван ня псі ха ак тыў ных рэ чы ваў мо лад дзю. На ме ра пры ем ства 
бы лі за про ша ны псі хо ла гі, прад стаў ні кі УУС, пра ку ра ту ры, ахо вы 
зда роўя. Фо рум пра во дзіў ся ў ме жах пра ва во га ма ра фо ну «Я вы-
бі раю жыц цё». У пя ці сек цы ях пра ца ва лі прад стаў ні кі аб лас но га 
са ве та стар ша клас ні каў, лі да ры БРСМ, дзі ця чых срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі, бе ла рус кай рэс пуб лі кан скай пі я нер скай ар га ні за цыі і 
аб' яд нан няў пра ва ахоў най на кі ра ва нас ці.

— На ша за да ча — «па гру зіць» дзя цей у праб ле му, сён ня — у 
праб ле му пра фі лак ты кі спа жы ван ня нар ко ты каў, — рас ка за ла на-
мес нік ды рэк та ра Па ла ца твор час ці дзя цей і мо ла дзі Тац ця на Бе ла-
дзе да ва. — Та му мы за пра сі лі да нас яшчэ і сту дэн таў з юры дыч най 
клі ні кі ГДУ імя Ф. Ска ры ны. Яны пра во дзі лі не вя лі кі трэ нінг, які 
да па мог зра зу мець пы тан не больш глы бо ка. По тым дзе ці па він ны 
бы лі рас пра ца ваць сло ган, са цы яль ны ро лік або ліс тоў ку, якія ахоп-
лі ва юць ме на ві та гэ тае тэ ма тыч нае по ле — жыц цё без нар ко ты каў. 
Не вы клю ча на, што та кі пра дукт по тым мо жа быць раз ме шча ны 
на біл бор дзе, на дру ка ва ны ў га зе це і г. д. Акра мя та го, на шы дзе ці 
рас пра цоў ва юць і свае іні цы я ты вы, а яшчэ пра па ну юць, акра мя 
фон ду за ах воч ван ня та ле на ві тых, ства рыць фонд за ах воч ван ня 
лі да раў. За да ча да рос лых, якія ўдзель ні ча юць у фо ру ме ра зам з 
пад лет ка мі, — рас ка заць пра іні цы я ты ву дзя цей і да па маг чы по тым 
у яе рэа лі за цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

ХУТ КА ЛЕ ТА
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Пу цёў кі ў ла гер вы дзя ля юц ца бяс плат-
на для дзя цей-сі рот, дзя цей са шмат дзет-
ных сем' яў, дзя цей-ін ва лі даў. Мяс цо вы мі 
вы кан ка ма мі мо жа быць пра ду гле джа на 
вы дзя лен не да дат ко вых срод каў і для ін-
шых ка тэ го рый дзя цей, на прык лад, тых, 
хто зна хо дзіц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы, каб вы даць ім бяс плат ную пу-
цёў ку, ад зна чы ла спе цы я ліст.

Пла ну ец ца, што ў ла ге рах з круг ла су тач-
ным зна хо джан нем пра вя дуць адзін з лет ніх 
ме ся цаў больш за 144 ты ся чы бе ла рус кіх 
школь ні каў, у тым лі ку ў про філь ных — 
звыш 32,1 ты ся чы. У ла ге рах з дзён ным 
зна хо джан нем змо гуць азда ра віц ца больш 
за 206.800 дзя цей. У ла ге рах пра цы і ад па-
чын ку — 13,4 тыс. пад лет каў ва ўзрос це ад 
14 да 18 га доў. У ла ге рах з круг ла су тач ным 
зна хо джан нем за кошт срод каў рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту гэ тым ле там ад пач нуць 
3410 дзя цей, якія па цяр пе лі ад ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС. З вы ка ры стан нем 
срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту так са-
ма атры ма юць пу цёў кі на лет ні ад па чы нак 
160 дзя цей ва ен на слу жа чых і ін ва лі даў ба я-
вых дзе ян няў на тэ ры то рыі ін шых дзяр жаў.

Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Мі на ду ка цыі су мес на з НАН 
Бе ла ру сі вя дзец ца пла на вая 
ра бо та па пад рых тоў цы між на-
род най на ву ко вай кан фе рэн-
цыі «Пер шая су свет ная вай на 
ў гіс та рыч ным лё се Еў ро пы». 
Ар га ні за цый ным ка мі тэ там пра-
па на ва на пра вес ці гэ тую кан фе-
рэн цыю ў Ві лей цы з на вед ван-
нем удзель ні ка мі кан фе рэн цый 
па мят ных мес цаў Ві лей шчы ны, 
звя за ных з па дзея мі Пер шай су-
свет най вай ны.

Цэнт раль ны мі ме ра пры ем-
ства мі, пры мер ка ва ны мі да 
ста год дзя па чат ку Пер шай су-
свет най вай ны, ста не ўра чыс-
тае ад крыц цё ме ма ры яль на га 
комп лек су па лі ніі су праць ста ян-
ня 1915-1917 га доў у г. Смар го-
ні, якое за пла на ва на сё ле та на 
1 жніў ня. Тут так са ма прой дзе 
мі тынг-рэ кві ем і тэ ат ра лі за ва-
нае шоу пры ўдзе ле ва ен на-гіс-
та рыч ных клу баў і ўні фар місц кіх 
гра мад скіх аб' яд нан няў.

Ця пер мі ніс тэр ства мі куль ту-
ры, спор ту і ту рыз му, аба ро ны, 
НАН кра і ны, абл вы кан ка ма мі, 
Мін гар вы кан ка мам і ін шы мі ар-
га ні за цы я мі вя дзец ца сіс тэм ная 
ра бо та па вы ка нан ні пла на ме-
ра пры ем стваў. У пры ват нас ці, 
у Мі ніс тэр стве спор ту і ту рыз-
му рас пра ца ва ны ту рыс тыч ныя 
марш ру ты «Аў гус тоў скі ка нал у 
гіс то рыі Пер шай і Дру гой су свет-
ных вой наў», «Пад кры жам Свя-
то га Ге ор гія: да ро га мі Пер шай 
су свет най вай ны», «Пер шая 
су свет ная вай на на Па лес сі». 

Гро дзен скім абл вы кан ка мам 
пра вод зяц ца эк скур сіі па марш-
ру тах «Рэ кан струк цыя па дзей 
«Да ро га па мя ці» (па фар ты фі-
ка цый ных збу да ван нях Гро дзен-
скай крэ пас ці), «На хва лях ча су» 
(па мес цах ба я вых дзе ян няў у 
га ды Пер шай су свет най вай-
ны). Мін скім абл вы кан ка мам 
рас пра ца ва ны ту рыс тыч ныя аў-
та- і ве ла марш ру ты па мес цах, 
звя за ных з па дзея мі Пер шай 
су свет най вай ны на тэ ры то рыі 
Ві лей ска га ра ё на і г. Ві лей ка.

Мі ніс тэр ства куль ту ры су мес-
на з На цы я наль най біб лі я тэ кай 
і лаў рэ а там прэ міі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў-
нае ад ра джэн не» Ула дзі мі рам 
Лі ха дзе да вым рэа лі за ва ны куль-
тур на-асвет ніц кі пра ект «Дра-
ма Пер шай су свет най». Пра ект 
уклю чае ар га ні за цыю кніж най 
вы ста вы, на якой прад стаў ле на 
ка ля 500 вы дан няў па тэ ме Пер-
шай су свет най вай ны з фон даў 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла-
ру сі, а так са ма прэ зен та цыю 
кніг У. Лі ха дзе да ва «Бе ла русь 
праз аб' ек тыў ня мец ка га сал да-
та. 1915-1918» і Ва лян ці ны Бя ля-
ві най «Бе ла русь у га ды Пер шай 
су свет най вай ны» і «Бе ла русь у 
га ды Пер шай су свет най вай ны. 
Да ку мен ты».

На цы я наль ным гіс та рыч ным 
му зе ем Бе ла ру сі пад рых та ва ны 
пе ра соў ныя тэ ма тыч ныя вы стаў-
кі, якія бу дуць прад стаў ле ны ва 
ўсіх аб лас ных му зе ях. Су мес на 
з МЗС пла ну ец ца экс па на ван-
не вы ста вак у дып ла ма тыч ных 
прад стаў ніц твах на шай кра і ны 
за мя жой.

НЕ ЗА БЫЦЬ ГЕ РО ЯЎ
ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ

Гу бер на тар Мін скай воб лас ці Ся-
мён Ша пі ра пра вёў вы яз ную прэс-
кан фе рэн цыю для жур на ліс таў 
рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль ных 
СМІ цэнт раль на га рэ гі ё на ў Дзяр-
жын скім ра ё не. «Та кія ме ра пры-
ем ствы бу дуць ла дзіц ца і ў да-
лей шым. Яны да юць маг чы масць 
больш дэ та лё ва азна ё міц ца з 
кан крэт ным рэ гі ё нам воб лас ці, 
яго са цы яль на-эка на міч ным раз-
віц цём, ад мет нас цю, гіс то ры яй і 
куль ту рай», — ад зна чыў Ся мён 
Ша пі ра. Ме на ві та та кую фор му 
су вя зі з прэ сай ён прак ты ка ваў 
у Гро дзен скай воб лас ці пад час 
свай го гу бер на тар ства.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, 
знач ную ўва гу стар шы ня Мінск ага абл-
вы кан ка ма ўдзя ліў са цы яль на-эка на-
міч ным ас пек там і аграр на му сек та ру. 
Як ад зна чыў гу бер на тар, яму да ста ла ся 
эка на міч на моц ная, раз ві тая воб ласць. 
Пра што свед чыць і са мы вя лі кі ў кра і не 
аб' ём ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук-
ту, атры ма ны ле тась, — 104%. Ра зам з 
тым, у мі ну лым го дзе зні зі лі ся па каз чы кі 
ў сель скай гас па дар цы. Зрэш ты, як і 
па ін шых рэ гі ё нах. На гэ та паў плы ва-
лі аб' ек тыў ныя фак та ры, перш за ўсё, 

клі ма тыч ныя. Але кі раў нік цэнт раль на га 
рэ гі ё на ўпэў не ны: сё ле та аг ра рыі на-
вярс та юць упу шча нае: сель ска гас па-
дар чыя куль ту ры вый шлі з зі мы ў доб-
рым ста не, прак тыч на не спат рэ біц ца 
пе ра ся ваць пло шчы.

Ся мён Ша пі ра так са ма рас ка заў, 
што па вы ні ках дзей нас ці за 2014 год 
леп шы ра ён Мін шчы ны атры мае 400 
млрд руб лёў з аб лас но га бюд жэ ту. Та-
кіх срод каў да стат ко ва, каб пры вес ці 
ў ідэа льны стан адзін ра ён ны цэнтр. 
Акра мя та го, гэ та ня дрэн ны сты мул да 
больш плён най пра цы, пра вя дзен ня 
«Да жы нак». Сё ле та, на прык лад, Дзяр-
жын ска му і Круп ска му ра ё ну вы дзе ле на 
па 100 млрд руб лёў. Ме на ві та гэ тыя рэ гі-
ё ны за апош нія тры га ды да сяг ну лі знач-
ных пос пе хаў у раз віц ці — з улі кам не 
толь кі аб' ёму вы твор чай пра дук цыі, але 
і за ра бот най пла ты, са цы яль ных склад-
ні каў. 100 міль яр даў руб лёў атры ма ла і 
За слаўе, дзе ла дзіц ца Дзень бе ла рус-
ка га пісь мен ства. Да рэ чы, у го ра дзе 
ідзе ак тыў ная пад рых тоў ка да свя та, за 
кож ным аб' ек там за ма ца ва ны ар га ні за-
цыі, ве дам ствы, якія пры вод зяць у па ра-
дак кра мы, фа са ды кам бі на та бы та во га 
аб слу гоў ван ня, паш то ва га ад дзя лен ня, 
жы лых бу дын каў, цэнт раль ную пло шчу 
і чы гу нач ную стан цыю.

Як ад зна чыў гу бер на тар, воб ласць 
ста віць пе рад са бой за да чу — па вя лі-
чыць экс парт пра дук цыі і па слуг. На Мін-
шчы не ўжо рэа лі зу ец ца звыш 300 ін вес-
ты цый ных пра ек таў з удзе лам ай чын ных 
і за меж ных кам па ній. На прык лад, ад на з 
лі тоў скіх фір маў з аба ро там ка ля 1 млрд 
до ла раў ЗША пла нуе па бу да ваць на тэ-
ры то рыі воб лас ці за вод па пе ра пра цоў-
цы ры бы. Ся мён Ша пі ра ўпэў не ны, што 
до ля ма ло га і ся рэд ня га біз не су бу дзе 
ўзрас таць, бо для гэ та га ёсць усе не аб-
ход ныя ўмо вы і пра ва вая ба за.

— Што да ты чыц ца сі ту а цыі ва Укра-
і не, то Мін шчы на не ад чу ла ад там тэй-
шых па дзей ней кіх цяж кіх на ступ стваў, 
хоць на шы эка но мі кі звя за ны па між са-

бой. Тым не менш не ка то рыя ўкра ін скія 
прад пры ем ствы пе ра ста лі раз ліч вац ца 
за ра ней узя тую пра дук цыю. Ця пер зні-
жа ны аб' ём уза ем ных па ста вак, — кан-
ста та ваў Ся мён Ша пі ра.

Ці ка ві ла жур на ліс таў і тэ ма Кі тай-
ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка. 
«Па куль ідзе пра ек та ван не, у тым лі ку 
інф ра струк ту ры, ста наў лен не, пры цяг-
ван не рэ зі дэн таў, — ад ка заў гу бер на тар. 
— Кі тай скія ка ле гі на стро е ны ак тыў на 
пра цяг ваць пра ект. Але па куль не прый-
шлі да адзі най дум кі — як з ад на го, так 
і з дру го га бо ку — на конт пра ек та ван ня 
інф ра струк ту ры. Але гэ та ра бо чыя мо-
ман ты, а ўво гу ле ўсё ідзе па пла не».

За кра нуў стар шы ня абл вы кан ка ма і 
пы тан ні кад ра вай па лі ты кі. Ён, на прык-
лад, не ўспры мае, ка лі пад на ча ле ныя на 
на ра дах, па ся джэн нях вы сту па юць па 
па пер цы. «Нам па трэб на не ста тыс ты-
ка, а ана ліз спраў: што зроб ле на, што 
не, ацэн ка ра бо ты кі раў ні коў, спе цы я-
ліс таў. Ра зам з тым кож на му ча ла ве ку 
важ на па чуць доб рае сло ва, на ват ка лі і 
не ўсё ў яго атрым лі ва ец ца. І, бяс спрэч-
на, нель га да пус каць у да чы нен ні да 
лю дзей хам ства, пры ні жаць іх ча ла ве-
чую год насць».

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ
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Прэс-кан фе рэн цыяПрэс-кан фе рэн цыя  ��

«МНЕ ДА СТА ЛА СЯ ЭКА НА МІЧ НА МОЦ НАЯ
І РАЗ ВІ ТАЯ ВОБ ЛАСЦЬ»

Ся мён ША ПІ РА:

Улет ку 2013 го да ў ла ге рах усіх ты-
паў прай шлі азда раў лен не 382,7 тыс. 
дзя цей (218,9 тыс. дзя цей у ла ге рах з 
дзён ным і 163,8 тыс. дзя цей — з круг ла-
су тач ным зна хо джан нем). Уся го на пра-
ця гу 2013 го да ў азда раў лен чых ла ге рах 
рэс пуб лі кі бы ло азда роў ле на 579,3 тыс. 
дзя цей.

З «МАС КОЎ СКА ГА» — НА «СЛА ВІН СКА ГА»
У су вя зі з не аб ход нас цю па этап на га вы зва лен ня тэ-
ры то рыі ста ліч на га аў та вак за ла «Мас коў скі» з 1 кра-
са ві ка на дыс пет чар скую стан цыю «Сла він ска га» 
пе ра во дзіц ца шэ раг пры га рад ных марш ру таў.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства 
«Мінск транс», га вор ка ідзе пра 36 пры га рад ных марш ру таў, 
ся род якіх, у пры ват нас ці, №№ 21, 251, 350, 351, 351 А, 254, 
302, 353, 347, 413, 212, 240, 244, 417 Д, 309, 310, 410 і ін-
шыя. Ад на ча со ва кан ца вая «Га ра док» пе рай мя ну ец ца ў «С/т 
«Со неч ны», «С/т «Ага род нік» у «Дуб роў ка» (для марш ру та 
№ 309 Д), «14-ы кі ла метр» — у «Па ва рот Вяр біц кія», «Па сё-
лак Ляс ны» пе рай мя ну ец ца ў «Аг ра га ра док «Ляс ны».

ВЫ СТА ВА КЛІ ЧА АД ПА ЧЫЦЬ АК ТЫЎ НА!
З 2 па 5 кра са ві ка ў Мін ску ў вы ста вач ным цэнт ры 
на ву лі цы Ян кі Ку па лы прой дзе між на род ная спе-
цы я лі за ва ная вы ста ва «Па ля ван не і ры ба лоў ства. 
Вяс на-2014».

Па тра ды цыі, на ёй шы ро ка бу дуць прад стаў ле ны най-
перш та ва ры і па слу гі ад пад ве да мас ных Мі ніс тэр ству ляс-
ной гас па дар кі ар га ні за цый. «Бел дзярж па ля ван не» пад-
рых та ва ла но вую су ве нір ную пра дук цыю. За пла на ва на 
прэ зен та цыя но ва га ка та ло га ай чын ных ляс ных гас па да-
рак. На вы ста ве ў іх мож на бу дзе на быць ту ры вы хад но-
га дня. Па ляў ні чыя змо гуць ку піць пу цёў кі на па ля ван не 
на ва да плаў ную дзі чы ну, у пры ват нас ці, на валь дшнэ паў. 
Мож на бу дзе на быць і пад сад ных ка чак. А ры ба ло вам-ама-
та рам пра па ну юць ту ры ў На цы я наль ныя пар кі «Пры пяц кі», 
«Брас лаў скія азё ры».

На дру гім па вер се вы ста вач на га цэнт ра зноў бу дзе пра-
ца ваць вы стаў ка па ляў ні чых тра фе яў. Не зме ніц ца і яшчэ 
ад на тра ды цыя — пад час ра бо ты вы ста вы мож на бу дзе 
па спы таць стра вы па ляў ні чай кух ні, якія бу дуць га та ваць 
тут жа, на све жым па вет ры — на ад кры тай пля цоў цы ка ля 
па віль ё на. Пла ну ец ца, што на вед ні кі змо гуць па каш та ваць 
шур пу.

Бу дуць шы ро ка прад стаў ле ны да ры пры ро ды — яга ды, 
гры бы, мёд, а так са ма ве ні кі для лаз ні, су ве ні ры з дрэ ва. 
Ах вот ныя змо гуць на быць пуш ні ну — шку ры ваў ка, лі сы, 
ку ні цы, яно та па доб на га са ба кі, баб ра.

Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў так са ма 
пра па нуе ту ры ва ўсе па ляў ні чыя гас па дар кі. Ула даль ні кі па-
ляў ні чых са бак змо гуць атры маць рэ гіст ра цый ную карт ку на 
іх, а пры жа дан ні — атры маць экс перт ную ацэн ку са ба кі.

У экс па зі цыі вы ста вы бу дуць прад стаў ле ны па ляў ні чыя і 
ры ба лоў ныя та ва ры: ак се су а ры, адзен не, аму ні цыя, спе цы-
я лі за ва ная зброя і бо еп ры па сы, спе цы яль ныя транс парт ныя 
срод кі і ін шае.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БУ ДУ ЧЫЯ МА МЫ... ЗА СПЯ ВА ЮЦЬ!
У Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ніі ўме юць па-доб-
ра му за інт ры га ваць гле да чоў роз на га ўзрос ту і 
здзіў ля юць шэ дэў ра мі му зы кі на ват ты ней джа раў. 
У гэ тай жа ўста но ве куль ту ры ўпер шы ню ў кра і не 
рэа лі зу ец ца ўні каль ная му зыч ная пра гра ма для бу-
ду чых мам.

— Му зыч ная пра гра ма для дзя цей «Аль бом для юнац тва» 
дае маг чы масць юным гле да чам па зна ё міц ца з част кай вя-
до ма га ад най мен на га тво ра Ра бер та Шу ма на ў вы ка нан ні 
пры зна на га ка лек ты ву «Ві цеб скія вір ту о зы», — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ў фі лар мо ніі.

Вы дат ны ня мец кі кам па зі тар Шу ман, яко га му зы ка знаў-
цы час та на зы ва юць «ве шчай птуш кай му зы кі», ка лісь ці 
ска заў: «На ла сун ках, пі рож ных і цу кер ках ні вод нае дзі ця 
не вы рас це зда ро вым ча ла ве кам. Ду хоў ная ежа, так са ма 
як і ця лес ная, па він на быць прос тай і зда ро вай. Вя лі кія май-
стры да стат ко ва па кла па ці лі ся аб та кой ежы: ка рыс тай ся 
ёю!» Вось і ў фі лар мо ніі «кор мяць» ты ней джэ раў ду хоў ны мі 
«ла сун ка мі».

А ў Дзень кас ма на ўты кі, 12 кра са ві ка, у рам ках му-
зыч на га цык ла для бу ду чых мам «Вы ткаць ду шу з нот» 
жан чы ны вы ка на юць му зыч ныя тво ры пад кі раў ніц твам 
са ліс таў фі лар мо ніі. Як па абя ца лі ва ўста но ве куль ту-
ры, пес ні бу дуць не скла да ны мі для вы ка нан ня, та му ні-
я кай па пя рэд няй спе цы яль най му зыч най пад рых тоў кі не 
спат рэ біц ца. У рам ках кан цэрт на-па зна валь най пра гра мы 
«Гул лі вы на строй» слу хач кі па чу юць леп шае з му зыч най 
кла сі кі. Што ці ка ва, прос та ў фі лар мо ніі ар га ні зу юць па-
зна валь ныя гу тар кі і ін ды ві ду аль ныя кан суль та цыі з псі-
хо ла гам і гі не ко ла гам.

ЖАН ЧЫ НА ВЫ РА ТА ВА ЛА РЫ БА КА
Дзя ку ю чы ге ра із му жан чы ны, якая ста ла вы пад ко вай 
свед кай та го, як та нуў ры бак, апош ні за стаў ся жы вы: 
яна ўтрым лі ва ла яго да пры ез ду вы ра та валь ні каў.

— У вёс цы Ма лыя Лёт цы а сё май га дзі не ве ча ра жан-
чы на, якая гу ля ла па бе ра зе во зе ра, уба чы ла, што пад лёд, 
пры клад на за 20 мет раў ад бе ра га, пра ва ліў ся ры бак. Яна 
вы клі ка ла вы ра та валь ні каў. Як по тым па ве да мі лі ві да воч цы 
зда рэн ня, ры ба ка па пя рэдж ва лі аб не бяс пе цы вы ха ду на 
тон кі лёд пры тэм пе ра ту ры па вет ра +10 гра ду саў. Але ён 
вы ра шыў ры зык нуць, спа дзе ю чы ся на ўлоў. Жан чы на да 
пры быц ця па жар ных з да па мо гай вя роў кі ўтрым лі ва ла ча-
ла ве ка, які быў у ва дзе, — па ве да мі ла «Звяз дзе» Ма ры на 
Фан до, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня 
па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Пра «вы ра та валь ні цу з на ро да» вя до ма, што яна ад па чы-
ва ла ў са на то рыі «Лёт цы». А пра вы ра та ва на га, што ён — з 
Ві цеб ска. Ры бак з ды яг на зам «пе ра аха ла джэн не» шпі та лі-
за ва ны ў баль ні цу. Стан яго зда роўя ме ды кі ацэнь ва юць як 
ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці. Уста ноў ле на, што муж чы на быў 
цвя ро зы. У дзень зда рэн ня таў шчы ня лё ду на во зе ры бы ла 
ўся го 5 сан ты мет раў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пры раз гля дзе пра цоў ных 
спрэ чак ра бот ні кі вы зва ля юц ца 
ад дзяр жаў най пош лі ны і ін шых 
су до вых вы дат каў.

Кам пен са цыя ма раль най шко ды 
па пра цоў ных спрэч ках ва га ец ца 
ад ад на го да двух міль ё наў 
бе ла рус кіх руб лёў.
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У на ступ ным на ву чаль ным го дзе ў Бел-
дзярж уні вер сі тэ це стар туе іна ва цый ны 
аду ка цый ны пра ект: у Ін сты ту це біз не-
су і ме недж мен ту тэх на ло гій рас пач-
нец ца пад рых тоў ка на анг лій скай мо ве 
кад раў для рус ка моў най і анг ла моў най 
сфер вя дзен ня біз не су.

— Ра ней на ву чан не на анг лій скай мо ве 
прак ты ка ва ла ся ва ўні вер сі тэ це толь кі на не ка-
то рых спе цы яль нас цях у ма гіст ра ту ры, а ця пер 
раз мо ва ідзе пра пер шую сту пень вы шэй шай 
шко лы, — рас ка заў на су стрэ чы з жур на ліс-
та мі рэк тар БДУ, ака дэ мік Сяр гей АБ ЛА-
МЕЙ КА. — На спе цы яль насць «Біз нес-ад мі-
ніст ра ван не» бу дуць на бі рац ца дзве гру пы: 
ад на — з рус кай і дру гая — з анг лій скай мо вай 
на ву чан ня. Для чы тан ня лек цый і прак тыч ных 
се мі на раў пла ну ем пры цяг ваць вы клад чы каў 
з уста ноў аду ка цыі Еў ро пы і ЗША. Тым больш 
што ў Ін сты ту це біз не су і ме недж мен ту БДУ 
ўжо на за па ша ны ба га ты до свед вы кла дан ня 
біз нес-дыс цып лін на анг лій скай мо ве.

Сяр гей Аб ла мей ка па ве да міў, што стаць 
сту дэн там анг ла моў най гру пы мо гуць як за-
меж ныя, так і бе ла рус кія абі ту ры ен ты. Па 
ўмо вах пры ёму ў гру пу з анг лій скай мо вай 
бу дуць за ліч вац ца абі ту ры ен ты, якія па спя хо-
ва прой дуць у ве рас ні гу тар ку па анг лій скай 
мо ве. Праў да, доб ра зда дзе нае цэнт ра лі за ва-
нае тэс ці ра ван не так са ма ні хто не ад мя няў. 
На ву чан не бу дзе вес ці ся на плат най асно ве, 
і, хут чэй за ўсё, кошт анг ла моў на га на ву чан-
ня бу дзе на ват вы шэй шым, чым на са мых 
прэ стыж ных спе цы яль нас цях БДУ, па коль кі 
і на ма ган ні вы клад чы каў ацэнь ва юц ца кры ху 

ін шым чы нам. Уво гу ле што ты чыц ца маг чы-
мых «цэн ні каў» на плат нае на ву чан не ў на-
ступ ным на ву чаль ным го дзе, то агу чыць іх 
сён ня ў БДУ не бя руц ца.

Як за зна чыў рэк тар БДУ, за апош нія пяць 
га доў ва ўні вер сі тэ це бы ла ад кры та пад рых-
тоў ка па 22 но вых спе цы яль нас цях і 33 но вых 
на прам ках. Аб наў лен не пе ра лі ку спе цы яль нас-
цяў скла ла 30%. Не ста не вы клю чэн нем і гэ ты 
год: на ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це 
БДУ ад кры юц ца два но выя на прам кі на ву чан ня 
на спе цы яль нас ці «Ма тэ ма ты ка і ін фар ма цый-
ныя тэх на ло гіі» — «вэб-пра гра ма ван не і ін тэр-
нэт-тэх на ло гіі» і «ма тэ ма тыч нае і пра грам нае 
за бес пя чэн не ма біль ных пры кла даў».

Ліч бы пры ёму на бюд жэт ную фор му на-
ву чан ня ў БДУ прак тыч на не змя ні лі ся. На 
дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан ня пла-
ну ец ца пры няць 2045 сту дэн таў (ле тась бы ло 
2048 ча ла век) і на за воч ную бюд жэт ную фор-
му — 350 ча ла век (у 2013 г. — 337). 

Як вя до ма, згод на з но вай рэ дак цы яй Пра-
ві лаў пры ёму ў ВНУ, школь ныя ме да ліс ты, 
вы пуск ні кі ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста ноў з дып ло мам з ад зна кай, а так са ма 
пе ра мож цы аб лас но га ту ра рэс пуб лі кан скіх 
школь ных алім пі яд атры ма лі маг чы масць па-
сту паць без іс пы таў на спе цы яль нас ці пе да-
га гіч на га про фі лю. Як вы свет лі ла ся, у БДУ 
так са ма ха пае спе цы яль нас цяў, дзе бу дуць 
ра ды ба чыць школь ных вы дат ні каў.

— На ву ко ва-пе да га гіч ныя па то кі ў нас ёсць 
на мно гіх фа куль тэ тах. Вы пуск ні кі гэ тых спе цы-
яль нас цяў раз мяр коў ва юц ца ва ўста но вы аду-
ка цыі, та му мы лі чым, што на іх так са ма па він на 

рас паў сюдж вац ца зга да ная пры ві лея, — удак-
лад ні ла сі ту а цыю ад каз ны сак ра тар пры ём-
най ка мі сіі БДУ Люд мі ла ХУХ ЛЫН ДЗІ НА. — 
Не бу дзем утойваць, што коль касць ах вот ных 
пай сці ме на ві та на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
бы ла ў нас ня знач най, і толь кі дзя ку ю чы агуль-
на му кон кур су на фа куль тэ це нам уда ва ла ся іх 
укам плек та ваць, але, на жаль, у пры яры тэ тах 
абі ту ры ен таў пе да го гі ка не зай ма ла пер ша га 
мес ца. Та му мы зу сім не су праць та го, каб Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі ўклю чы ла на шы пе да га-
гіч ныя спе цы яль нас ці ў свой пе ра лік і мы ме лі 
маг чы масць за ліч ваць ме да ліс таў без эк за ме-
наў. Як мы пе ра ка на лі ся, гэ та ад ны з леп шых 
сту дэн таў: па ўзроў ні сва ёй па спя хо вас ці пад-
час на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це яны са сту па юць 
толь кі пе ра мож ца м алім пі яд.

Да рэ чы, 29 са ка ві ка ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це бу дзе да дзе ны афі цый ны 
старт пры ём най кам па ніі. Гэ та бу дзе не тра-
ды цый ны Дзень ад чы не ных дзвя рэй, а Фес-
ты валь фа куль тэ таў, які прой дзе пад дэ ві зам 
«БДУ ва ча мі сту дэн таў». Пра ву чо бу, спе цы-
яль нас ці, куль тур нае і спар тыў нае жыц цё ў 
БДУ гас цям свя та рас ка жуць са мі сту дэн ты. 
Яны ж ста нуць і гі да мі па вы ста вач ных па віль-
ё нах фес ты ва лю.

А ў 13.00 і 15.00 ад бу дзец ца прэс-кан фе-
рэн цыя «За дай пы тан не рэк та ру БДУ» з удзе-
лам Сяр гея Аб ла мей кі і ад каз на га сак ра та ра 
пры ём най ка мі сіі Люд мі лы Хух лын дзі най. Аў-
та рам двух са мых ці ка вых пы тан няў абя ца юць 
па да рун кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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У абі ту ры ен таў БДУ ёсць маг чы масць
аса біс та за даць пы тан не рэк та ру


