
Прад зю сар і кам па зі тар Яў ген Алей нік мае вя лі кі во пыт ста-
сун каў з «Еў ра ба чан нем»: сам не раз спра ба ваў свае сі лы ў 
ад бо ры, у 2011-м удзель ні чаў у кон кур се ў якас ці суаў та ра 
пес ні, а паз ней ува хо дзіў у жу ры бе ла рус ка га ад бо ру. Ця пер 
жа ра зам з на род ным ар тыс там Бе ла ру сі кам па зі та рам Ва сі лём 
Ра ін чы кам, ха рэо гра фам Аляк санд рам Мя жэн ным, тэ ле вя ду чай 
і спя вач кай Воль гай Ры жы ка вай і спе цы я ліс там упраў лен ня 
мас тац тваў Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі Інай Ада мо віч ён 
ува хо дзіць у склад на цы я наль на га між на род на га жу ры, з ацэ-
нак яко га на 50% скла да юц ца вы ні кі кон кур су. Та му ме на ві та 
ў яго мы па ці ка ві лі ся, па якіх кры тэ ры ях ацэнь ва юц ца пес ні на 
«Еў ра ба чан ні»?

— Я зра зу меў, што не маг чы ма аца ніць пес ню і прад ка заць яе 
вы нік за га дзя. За ўсе гэ тыя га ды ста ла ві да воч на, што ні хто — ні 
бук ме ке ры, ні фан-клу бы — не мо жа га ран та ва на ска заць, якая 
пес ня вый дзе ў фі нал, а якая не тра піць, хі ба толь кі пры клад на 
мож на мер ка ваць.

— Але ж ле таш нюю пе ра мо гу Да ніі, а ра ней Шве цыі праг-
на за ва лі ме на ві та бук ме ке ры...

— На са мрэч «Бу ра наў скія ба бу лі» абы хо дзі лі Шве цыю па 
пра гно зах. А аса біс та ў мя не на «Еў ра ба чан ні-2012» у фа ва-
ры тах бы лі Шве цыя, Сер бія, Іс па нія, Эс то нія, якія, у прын цы пе, 

і раз мяс ці лі ся ў верх няй час ці рэй тын гу, за тое «Бу ра наў скіх 
ба буль» на огул не раз гля даў як прэ тэн дэн таў на пе ра мо гу. 
Так што я мог бы зра біць ра зум ны вы гляд і ска заць, што раз-
бі ра ю ся ў пра ві лах гуль ні на «Еў ра ба чан ні», але гэ та не бу дзе 
ад па вя даць рэ ча іс нас ці. Вы веў для ся бе фор му лу: кож ны ар-
тыст, прад зю сар, які яго рых туе, і член жу ры му сіць ра біць ад 
ду шы тое, што яму па да ба ец ца. Та ды ёсць шанс, што пес ня 
«стрэ ліць» і тра піць у пе ра мож цы.

— Што трэ ба Бе ла ру сі для пе ра мо гі на кон кур се?
— Ра та цыя — і вы ка наў цаў, і ідэй, і чле наў жу ры. Вель мі 

доб ра, што сё ле та Еў ра пей скі вя шчаль ны са юз пры няў пра ві лы, 
па вод ле якіх адзін і той жа ча ла век мо жа ўва хо дзіць у між на род-
нае жу ры не час цей чым раз на тры га ды. Спа дзя ю ся, што і на 
на цы я наль ным ад бо ры на ша кра і на пой дзе па гэ тых прын цы-
пах. Ні ў якім вы пад ку нель га ары ен та вац ца на ле таш нія вы ні кі 
і ўзво дзіць у аб са лют аса біс тыя пе ра ва гі, на прык лад: «Еў ро пе 
па трэб на лёг кая пе сень ка», ці «Еў ро пе ці ка вы на цы я наль ны 
ка ла рыт». Ні хто на са мрэч не ве дае, што ўпа да бае Еў ро па. 
На ват са ма Еў ро па, па куль не пра га ла суе. Уз га дай це: вель мі 
рэд ка тое, што бы ло ці ка ва ле тась, спра цоў вае і на дру гі раз, 
прак тыч на ні ко лі ця пе раш ні пе ра мож ца не на гад вае мі ну ла га 
па сты ліс ты цы і ка ла ры це, на ад ва рот. І ў гэ тым і ёсць га лоў ная 
ці ка він ка кон кур су.

— Суд дзі, ня хай і трой чы пра фе сі я на лы, так са ма лю дзі 
са сва і мі му зыч ны мі гус та мі. Вам хто з кан кур сан таў най-
больш ці ка вы?

— Не бі це мя не ка мя ня мі, але ся род ма іх фа ва ры таў Шве цыя 
і... Аў стрыя, але гэ та ні як не звя за на з эпа таж ным воб ра зам, 
прос та вы ка нан не са праў ды ўраж вае і аран жы роў ка вель мі 
моц ная.

— А ў нас якія шан сы тра піць у фі нал «Еў ра ба чан-
ня»?

— На мой по гляд, вель мі і вель мі доб рыя. На ват з чыс тай 
ма тэ ма ты кі: сё ле та са мы ма лень кі па коль кас ці ўдзель ні каў 
паў фі нал, у якім да та го ж ха пае на шых су се дзяў і кра ін, якія 
тра ды цый на да юць Бе ла ру сі вы со кія ацэн кі — Літ ва, Поль шча, 
Із ра іль, Маль та, маг чы ма, Гру зія... У лю бым вы пад ку зы чу Тэа 
клас на га вы ступ лен ня (па са бе ве даю, якое гэ та хва ля ван не) і 
як ма га больш вы со ка га вы ні ку!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Па вы шэн не ўнут ры воч на га ціс ку, 
з-за ча го ча ла век з ця гам ча су страч вае 
зрок — гэ та глаў ко ма. Пер шым фак та рам 
ры зы кі з'яў ля ец ца ўзрост. Час цей 
за хвор ван не раз ві ва ец ца ў тых, ка му за 40, 
і да лей ры зы ка толь кі па вы ша ец ца. 
Важ нае мес ца зай мае і спад чын насць: 
ры зы ка па вы ша ец ца, ка лі па доб нае 
за хвор ван не бы ло ў бліз кіх сва я коў. 
Акра мя та го, спры яль ны мі аказ ва юц ца 
ў гэ тым сэн се ар тэ рыя льная гі пер- 
і гі па тэн зія, ве ге та-са су дзіс тая дыс та нія, 
міг рэнь і інш.

У боль шас ці вы пад каў хво ры ні чо га не ад чу-
вае. Па чат ко выя пры кме ты мо жа вы явіць толь кі 
аф таль мо лаг пад час вы мя рэн ня ўнут ры воч на га 
ціс ку і да сле да ван ня не ка то рых струк тур ва чэй. 
Паз ней па чы на юць з'яў ляц ца тры вож ныя сімп то-
мы — не ка то рыя фраг мен ты ні бы та вы па да юць 
з агуль най кар ці ны. Дэ фект па сту по ва ўзмац ня-
ец ца, усё боль шая част ка на ва кол ля ста но віц-
ца «ня бач най», тлу ма чыць урач-аф таль мо лаг 
11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Га лі на 
МІХ НЕ ВІЧ.

Без ля чэн ня сімп то мы бу дуць толь кі на-
рас таць да на ды хо ду поў най сле па ты. Ран няе 
бес пе ра пын нае ля чэн не да па ма гае пры тар ма-
зіць глаў ко му. Іс ну юць тры ме та ды ля чэн ня: 
ме ды ка мен тоз ная тэ ра пія, ла зер нае ўмя шан не 
і хі рур гіч ная апе ра цыя. Са ма ля чэн не не да пу-
шчаль нае!

Ме ды ка мен тоз нае ля чэн не — гэ та пры мя нен-
не воч ных кроп ляў, якія ад роз ні ва юц ца ме ха ніз-
мам дзе ян ня, эфек тыў нас цю, коль кас цю па боч-
ных эфек таў. Воч ныя кроп лі трэ ба за кап ваць 
рэ гу ляр на. Ні ў якім ра зе нель га са ма воль на 
спы няць ля чэн не, па коль кі кож ны пе ра пы нак 
мо жа пры вес ці да не зва рот най стра ты зро ка-
вых функ цый.

Ла зер нае ля чэн не пры мя ня ец ца ў вы пад ку 
не да стат ко вай эфек тыў нас ці ме ды ка мен тоз най 
тэ ра піі.

Хі рур гіч нае ля чэн не пры мя ня ец ца пры ад-
сут нас ці па ляп шэн ня ста ну зро ка вых функ цый 
пас ля пры мя нен ня двух ме та даў ля чэн ня.

Пос пе хам ля чэн ня мож на лі чыць нар ма лі за-
цыю ўнут ры воч на га ціс ку, за ха ван не зро ка вых 
функ цый.

ПРА ВІ ЛЫ ПА ВО ДЗІН 
НА РАН НІХ СТА ДЫ ЯХ ЗА ХВОР ВАН НЯ:
�Нель га стам ляц ца. Фі зіч ныя і нер во выя пе-

ра груз кі су праць па ка за ны.
�Пры ра бо це і чы тан ні свят ло па він на быць 

зле ва. Кож ную га дзі ну трэ ба ра біць пе ра пы нак 
на 10-15 хві лін.
�Гім нас ты ка для ва чэй: уя ві це круг на сця не 

і ва ро чай це ўздоўж яго ва чы ма спра ва на ле ва 
і зле ва на пра ва.

�Аб васт рэн ні хва роб сэр ца і лёг кіх, цук ро вы 
дыя бет, атэ раск ле роз са су даў га лаў но га моз га, 
хва ро бы пе ча ні і ны рак мо гуць не га тыў на ад бі-
вац ца на зро ку.
�Нель га доў га зна хо дзіц ца ў на хі ле ным ста-

но ві шчы, з са гну тай шы яй.
�Не на сі це цес ных каў ня роў, сві тэ раў з вуз-

кай гар ла ві най — тое, што мо жа сціс каць і аб ця-
жар ваць кро ва зва рот у воб лас ці шыі.
�Ку рэн не аб са лют на не да пу шчаль нае.
�Ал ка голь у вя лі кіх до зах па ру шае дзей насць 

усёй са су дзіс тай сіс тэ мы, што вель мі шкод на 
пры глаў ко ме.
�Не па жа да на на вед ваць лаз ню.
�Не па жа да на зна хо дзіц ца па доў гу на сон цы 

без сон ца ахоў ных аку ля раў (рэ ка мен ду юц ца зя-
лё ныя філь тры з уль тра пра мя нё вай аба ро най).
�Важ ны доб ры сон у нач ны час. Спаць трэ ба ў 

пра вет ра ным па коі, ве ча рам па жа да на гу ляць.
�Не аб ход на ўжы ваць пра дук ты, ба га тыя на 

ві та мін А і ві та мі ны гру пы В.
�Ура ча трэ ба на вед ваць не ра дзей за адзін 

раз на тры ме ся цы. Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ГЛАЎ КО МУ МОЖ НА ПРЫ ПЫ НІЦЬ

ПА РЭЙКАХ 
АД АД НОЙ АРЭ НЫ ДА ДРУ ГОЙ

Бе ла рус кая чы гун ка з 9 мая ўво дзіць спе-
цы яль ны гра фік ру ху цяг ні коў га рад скіх лі ній 
— на пе ры яд пра вя дзен ня ў Мін ску чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі.

Для зруч нас ці гас цей і ба лель шчы каў уво дзіц-
ца спе цы яль ны гра фік ру ху цяг ні коў га рад скіх 
лі ній да спар тыў ных аб' ек таў — «Мінск-Арэ на» 
(пры пы нач ны пункт Ма сю коў шчы на) і «Чы жоў ка-
Арэ на» (пры пы нач ны пункт Ло шы ца). У гра фі ку 
ўлі ча ны час па чат ку і за кан чэн ня ўсіх мат чаў, па-
ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

На час пра вя дзен ня чэм пі я на ту Бе ла рус кая чы-
гун ка рас пра ца ва ла пяць пе ры я даў ру ху цяг ні коў 
га рад скіх лі ній — з 9 па 10 мая і з 12 па 20 мая; 
11 мая; 22 мая; 24 мая; 25-26 мая. Акра мя та го, у 
да паў нен не да ўжо іс ну ю чых марш ру таў га рад скіх 
лі ній у ста лі цы ў пе ры яд з 9 па 10 мая і з 12 па 20 
мая су час ныя элект ра цяг ні кі бу дуць кур сі ра ваць у 
скраз ных зно сі нах праз стан цыю Мінск-Па са жыр-
скі і звя жуць па між са бой «Мінск-Арэ ну» і «Чы жоў-
ка-Арэ ну». Ін тэр вал ру ху цяг ні коў га рад скіх лі ній ва 
ўка за ныя пе ры я ды бу дзе скла даць 10-15 хві лін. 

Пад час ра бо чай су стрэ чы прад стаў ні коў 
Бе ла рус кай чы гун кі, Мі ніс тэр ства транс-
пар ту Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ААТ «Ра сій-
скай чы гун ка», Дзяр жаў най ад мі ніст ра цыі 
чы гу нач на га транс пар ту Укра і ны і ДП «Чы-
гун ка Мал до вы», якая ад бы ла ся ў Мін ску, 
укра ін скі бок па цвер дзіў уз гад нен не рас-
кла даў і па ме раў асоб ных між на род ных 
па са жыр скіх цяг ні коў фар мі ра ван ня як 
Бе ла рус кай чы гун кі, так і ін шых чы гу нач-
ных ад мі ніст ра цый, што ідуць па тэ ры то рыі 
Укра і ны.

Так, Бе ла рус кая чы гун ка ад на ві ла про даж 
бі ле таў на на ступ ныя цяг ні кі ўлас на га фар мі-
ра ван ня: № 86/85 Мінск — Кі еў; № 94/93 Мінск 
— Адэ са; №101/102 Мінск — Вар на; № 330/329 
Ба ра на ві чы — Жы то мір; № 371/372 Ма гі лёў 
— Чар наў цы; № 856/855 Го мель — Шчорс; 
№  854/853 Го мель — Чар ні гаў. Ця пер вя дзец-
ца ра бо та па ад наў лен ні рэа лі за цыі пра яз ных 
бі ле таў і на ін шыя цяг ні кі Бе ла рус кай чы гун кі 
ў зно сі нах з Укра і най.

Уз год не ны так са ма цяг ні кі, што ідуць тран-
зі там праз тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
зно сі нах з Укра і най: № 19/20 Санкт-Пе цяр бург 

— Адэ са; № 47/48 Санкт-Пе цяр бург — Львоў; 
№ 54/53 Кі еў — Санкт-Пе цяр бург; № 61/62 Кі-
шы нёў — Санкт-Пе цяр бург; № 335/336 Днеп-
ра пят роўск — Санкт-Пе цяр бург.

Па ін фар ма цыі Дзяр жаў най ад мі ніст ра цыі 
чы гу нач на га транс пар ту Укра і ны, з 2 мая да 
ўво ду но ва га гра фі ка ру ху па са жыр скіх цяг ні коў 
ча со ва зме не ны марш рут цяг ні коў №  384/383 
Ба ра на ві чы — Ма ры у паль; № 302/301 Мінск — 
Ад лер; № 356/355 Мінск — Мі не раль ныя Во ды; 
№ 390/389 Мінск — Ана па.

Цяг нік № 384/383 Ба ра на ві чы — Ма ры у паль 
пой дзе зме не ным рас кла дам на ўчаст ку Хар каў 
— Да нецк: праз стан цыі Ла завая, Паў лаг рад, 
Крас на ар мейск, Да нецк (за мест стан цый Ізюм, 
Крас ны Лі ман, Сла вян скі Ку рорт, Кра ма торск, 
Кан стан ці наў ка, Гор лаў ка, Ма ке еў ка-Па са жыр-
ская, Ясі на ва тая-Па са жыр ская).

Марш рут ру ху цяг ні коў № 302/301 Мінск 
— Ад лер, № 356/355 Мінск — Мі не раль ныя 
Во ды, № 390/389 Мінск — Ана па зме не ны на 
ўчаст ку Хар каў — Іла вайск і пра хо дзіць праз 
стан цыі Ла за вая, Паў лаг рад, Крас на ар мейск, 
Іла вайск (за мест стан цый Ізюм, Крас ны Лі ман, 
Ар цё маўск-2, Ні кі таў ка, Гор лаў ка). У су вя зі 

са змя нен нем марш ру ту ўка за ных цяг ні коў 
на ўчаст ках Хар каў — Да нецк і Хар каў — Іла-
вайск ча со ва пры пы не ны про даж пра яз ных 
бі ле таў да стан цый, раз ме шча ных на гэ тых 
участ ках.

У су вя зі з уво дам да дат ко вых пунк таў для 
пра вя дзен ня па гра ніч ных і мыт ных апе ра цый 
па між ма це ры ко вай Укра і най і Крым скім паў-
вост ра вам і не аб ход нас цю ўлі ку ча су для гэ тых 
апе ра цый у гра фі ку ру ху цяг ні коў, а так са ма 
ў су вя зі з пе ра хо дам Кры ма на ра сій скі час, 
пра во дзіц ца ка рэк ці роў ка рас кла даў для цяг ні-
коў №164/163 Мінск — Еў па то рыя, № 180/179 
Грод на — Сім фе ро паль, № 393/394 По лацк — 
Сім фе ро паль, № 486/485 Ба ра на ві чы — Фе а до-
сія, № 495/496 Ві цебск/Ма гі лёў — Еў па то рыя, 
№ 478/477 Мінск — Сім фе ро паль, № 491/492 
Ві цебск —Сім фе ро паль і № 493/494 По лацк — 
Сім фе ро паль.

Ра бо та па ўзгад нен ні рас кла ду і да лей шым 
ад наў лен ні про да жу бі ле таў для па са жы раў 
бу дзе вес ці ся ў мак сі маль на сціс лыя тэр мі ны, 
абя ца юць чы гу нач ні кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ар ты кул 1. Ар ты кул 59 Пра цоў-
на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
26 лі пе ня 1999 го да (На цы я наль ны 
рэ естр пра ва вых ак таў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007, 
№ 183, 2/1369) вы клас ці ў на ступ най 
рэ дак цыі:

«Ар ты кул 59. Мі ні маль ная за-
ра бот ная пла та

Мі ні маль ная за ра бот ная пла та 
(ме сяч ная і га дзін ная) — дзяр жаў ны 
мі ні маль ны са цы яль ны стан дарт у 
га лі не апла ты пра цы, які най маль нік 
аба вя за ны ўжы ваць у якас ці най ні-
жэй шай мя жы апла ты пра цы ра бот-
ні каў за ра бо ту ў нар маль ных умо вах 
на пра ця гу нар маль най пра цяг лас ці 
пра цоў на га ча су пры вы ка нан ні аба-
вяз каў ра бот ні ка, якія вы ні ка юць з 
за ка на даў ства, ла каль ных нар ма-
тыў ных пра ва вых ак таў і пра цоў на га 
да га во ра.

Па ра дак вы зна чэн ня і па вы шэн ня 
мі ні маль най за ра бот най пла ты вы-
зна ча ец ца за ка на даў ствам.».

Ар ты кул 2. Унес ці ў За кон Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 17 чэр ве ня 2002 го да 
«Аб уста наў лен ні і па рад ку па вы шэн ня 
па ме ру мі ні маль най за ра бот най пла-
ты» (На цы я наль ны рэ естр пра ва вых 
ак таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 2002  г., 
№ 84, 2/873; 2010, № 15, 2/1666) на-
ступ ныя змя нен ні і да паў нен ні, вы-
клаў шы яго ў но вай рэ дак цыі:

«За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аб вы зна чэн ні і па рад ку па вы-

шэн ня мі ні маль най за ра бот най 
пла ты

Са праўд ны за кон вы зна чае пра-
ва вую асно ву вы зна чэн ня і па рад ку 
па вы шэн ня мі ні маль най за ра бот най 
пла ты.

Ар ты кул 1. Асноў ныя тэр мі ны, 
якія пры мя ня юц ца ў гэ тым За ко-
не, і іх азна чэн ні

У гэ тым За ко не пры мя ня юц ца 
на ступ ныя асноў ныя тэр мі ны і іх 
азна чэн ні:

мі ні маль ная за ра бот ная пла та 
(ме сяч ная і га дзін ная) — дзяр жаў ны 
мі ні маль ны са цы яль ны стан дарт у 
га лі не апла ты пра цы, які най маль нік 
аба вя за ны ўжы ваць у якас ці най ні-
жэй шай мя жы апла ты пра цы ра бот-
ні каў за ра бо ту ў нар маль ных умо вах 
на пра ця гу нар маль най пра цяг лас ці 
пра цоў на га ча су пры вы ка нан ні аба-
вяз каў ра бот ні ка, якія вы ні ка юць з 
за ка на даў ства, ла каль ных нар ма-
тыў ных пра ва вых ак таў і пра цоў на га 
да га во ра;

ме сяч ная мі ні маль ная за ра бот ная 
пла та — вы зна ча ны за ка на даў ствам 
най ні жэй шы па мер апла ты пра цы 
ра бот ні каў за ка лян дар ны ме сяц;

га дзін ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та — раз лі ча ны з вы зна ча най 
за ка на даў ствам ме сяч най мі ні маль-
най за ра бот най пла ты най ні жэй шы 
па мер апла ты пра цы ра бот ні каў за 
ад ну га дзі ну пра цоў на га ча су.

Ар ты кул 2. Сфе ра дзе ян ня гэ-
та га За ко на

Дзе ян не гэ та га За ко на рас паў-
сюдж ва ец ца на ўсіх ра бот ні каў і най-
маль ні каў, якія за клю чы лі пра цоў ны 
да га вор на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, ка лі ін шае не ўста ноў ле на 
за ка на даў чы мі ак та мі або між на-
род ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

Ар ты кул 3. За ка на даў ства аб 
вы зна чэн ні і па рад ку па вы шэн ня 
мі ні маль най за ра бот най пла ты

За ка на даў ства аб вы зна чэн ні 
і па рад ку па вы шэн ня мі ні маль най 
за ра бот най пла ты грун ту ец ца на 
Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
скла да ец ца з Пра цоў на га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, гэ та га За ко на, 
ін шых ак таў за ка на даў ства, а так са-
ма між на род ных да га во раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Ка лі між на род ным да га во рам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы зна ча ны 
ін шыя пра ві лы, чым тыя, якія змя-
шча юц ца ў гэ тым За ко не, то пры-
мя ня юц ца пра ві лы між на род на га 
да га во ра.

Ар ты кул 4. Ме сяч ная мі ні маль-
ная за ра бот ная пла та

Ме сяч ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та пры мя ня ец ца ў да чы нен-
ні да ра бот ні каў, апла та пра цы якіх 
ро біц ца на асно ве ме сяч ных та рыф-
ных ста вак (акла даў, служ бо вых 
акла даў).

Па мер ме сяч най мі ні маль най 
пла ты вы зна ча ец ца з улі кам:

эка на міч ных маг чы мас цяў рэс-
пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, 
а так са ма най маль ні каў;

па трэб ра бот ні каў у ма тэ ры яль-
ных да бро тах і па слу гах;

уз роў ню за ня тас ці і пра дук цый-
нас ці пра цы;

пра гноз на га зна чэн ня рос ту спа-
жы вец кіх цэн;

уз роў ню на мі наль най на лі ча най 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты 
па рэс пуб лі цы ў цэ лым.

Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь з удзе лам рэс пуб лі кан скіх 
аб' яд нан няў най маль ні каў і пра фе-
сій ных са юзаў пры рас пра цоў цы 
пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-
зна чае су ад но сі ны па ме раў ме сяч-
най мі ні маль най за ра бот най пла ты 
і мі ні маль на га спа жы вец ка га бюд-
жэ ту, за бяс печ ва ю чы што га до вае 
зблі жэн не іх па ме раў.

Па мер ме сяч най мі ні маль най за-
ра бот най пла ты вы зна ча ец ца Са ве-
там Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
што год з 1 сту дзе ня з улі кам част кі 
дру гой гэ та га ар ты ку ла і су ад но сін 
па ме раў ме сяч най мі ні маль най за-

ра бот най пла ты і мі ні маль на га спа-
жы вец ка га бюд жэ ту, вы зна ча на га ў 
ад па вед нас ці з част кай трэ цяй гэ та-
га ар ты ку ла.

Ме сяч ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та на пра ця гу го да пад ля-
гае ін дэк са цыі ў па рад ку, пра ду гле-
джа ным для ін дэк са цыі да хо даў, 
атры ма ных з бюд жэт ных кры ніц, у 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам аб 
ін дэк са цыі да хо даў на сель ніц тва з 
улі кам ін фля цыі.

Ка лек тыў ным да га во рам (па-
гад нен нем) мо жа быць вы зна ча ны 
ін шы па мер ме сяч най мі ні маль най 
за ра бот най пла ты, але не ні жэй шы 
за па мер ме сяч най мі ні маль най за-
ра бот най пла ты, вы зна ча на га ў ад-
па вед нас ці з гэ тым За ко нам.

Ар ты кул 5. Га дзін ная мі ні маль-
ная за ра бот ная пла та

Га дзін ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та пры мя ня ец ца ў да чы нен-
ні да ра бот ні каў, апла та пра цы якіх 
ро біц ца на пад ста ве га дзін ных та-
рыф ных ста вак (акла даў, служ бо-
вых акла даў).

Па мер га дзін най мі ні маль най за ра-
бот най пла ты вы зна ча ец ца най маль-
ні кам шля хам дзя лен ня ме сяч най мі-
ні маль най за ра бот най пла ты на су ад-
но сі ны раз лі ко вай нор мы пра цоў на га 
ча су ка лян дар на га го да, вы зна ча най 
для ад па вед ных ка тэ го рый ра бот ні-
каў най маль ні кам у ад па вед нас ці з 
за ка на даў ствам аб пра цы, і коль кас ці 
ме ся цаў ка лян дар на га го да.

Га дзін ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та змя ня ец ца най маль ні кам 
пры зме не па ме ру ме сяч най мі ні-
маль най за ра бот най пла ты, у тым 
лі ку ў су вя зі з ін дэк са цы яй мі ні маль-
най за ра бот най пла ты.

Ар ты кул 6. Пры мя нен не мі ні-
маль най за ра бот най пла ты

Мі ні маль ная за ра бот ная пла та 
(ме сяч ная і га дзін ная) пры мя ня ец-
ца вы ключ на ў сфе ры пра цоў ных 
ад но сін і за бяс печ вае са цы яль ную 
аба ро ну ра бот ні каў.

Мі ні маль ная за ра бот ная пла та 
(ме сяч ная і  га дзін ная) пры мя ня ец-
ца най маль ні кам пры апла це пра цы 
ра бот ні каў за ра бо ту ў нар маль ных 
умо вах на пра ця гу нар маль най пра-
цяг лас ці пра цоў на га ча су пры вы ка-
нан ні аба вяз каў ра бот ні ка, якія вы ні-
ка юць з за ка на даў ства, ла каль ных 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў і пра-
цоў на га да га во ра, з улі кам ад пра ца-
ва на га пра цоў на га ча су.

Ра бот ні ку, у яко га па мер на лі ча-
най за ра бот най пла ты ака заў ся ні-
жэй шым за па мер мі ні маль най за ра-
бот най пла ты (ме сяч най і га дзін най), 
што вы зна ча ны і пры мя ня ец ца ў ад-
па вед нас ці з гэ тым За ко нам, най-
маль нік аба вя за ны зра біць да пла ту 
да па ме ру мі ні маль най за ра бот най 
пла ты (ме сяч най і га дзін най). Пры 
вы зна чэн ні да пла ты да па ме ру мі ні-
маль най за ра бот най пла ты (ме сяч-
най і га дзін най) у па ме ры на лі ча най 
за ра бот най пла ты ра бот ні ка не ўліч-
ва юц ца вы пла ты кам пен са валь на га 
ха рак та ру і вы пла ты, не звя за ныя з 
вы ка нан нем ра бот ні кам аба вяз каў, 
якія вы ні ка юць з за ка на даў ства, ла-
каль ных нар ма тыў ных пра ва вых ак-
таў і пра цоў на га да га во ра. Пе ра лік 
на зва ных вы плат вы зна ча ец ца рэс-
пуб лі кан скім ор га нам дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, які пра во дзіць дзяр жаў-
ную па лі ты ку ў га лі не апла ты пра-
цы.

Ар ты кул 7. Кры ні цы фі нан са-
ван ня рас хо даў на вы пла ту мі ні-
маль най за ра бот най пла ты

Мі ні маль ная за ра бот ная пла та 
(ме сяч ная і га дзін ная) вы плач ва ец-
ца бюд жэт ны мі ар га ні за цы я мі і ін шы-
мі ар га ні за цы я мі, што атрым лі ва юць 
суб сі дыі, ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны 
па апла це пра цы да ра бот ні каў бюд-
жэт ных ар га ні за цый, за кошт срод-
каў ад па вед ных бюд жэ таў, ін шы мі 
ар га ні за цы я мі — за кошт срод каў, 
пры зна ча ных на апла ту пра цы.

Ар ты кул 8. Ад каз насць за па-
ру шэн не за ка на даў ства аб вы зна-
чэн ні і па рад ку па вы шэн ня мі ні-
маль най за ра бот най пла ты

Па ру шэн не за ка на даў ства аб 
вы зна чэн ні і па рад ку па вы шэн ня 
за ра бот най пла ты цяг не за са бой 
ад каз насць у ад па вед нас ці з за ка-
на даў чы мі ак та мі.

Ар ты кул 9. Раз гляд спрэ чак па 
пы тан нях пры мя нен ня за ка на даў-
ства аб вы зна чэн ні і па рад ку па-
вы шэн ня мі ні маль най за ра бот най 
пла ты

Спрэч кі па пы тан нях пры мя нен-
ня за ка на даў ства аб вы зна чэн ні і 
па рад ку па вы шэн ня мі ні маль най 
за ра бот най пла ты раз гля да юц ца 
ка мі сі яй па пра цоў ных спрэч ках і 
(або) су дом.».

Ар ты кул 3. Са ве ту Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у трох ме сяч ны 
тэр мін:

за бяс пе чыць пры вя дзен не ак таў 
за ка на даў ства ў ад па вед насць з гэ-
тым За ко нам;

пры няць ін шыя за ха ды па рэа лі-
за цыі па ла жэн няў гэ та га За ко на.

Ар ты кул 4. Гэ ты За кон ус ту пае ў 
сі лу ў на ступ ным па рад ку:

ар ты ку лы 1 і 2 — праз тры ме ся-
цы пас ля афі цый на га апуб лі ка ван ня 
гэ та га За ко на;

ін шыя па ла жэн ні — пас ля афі-
цый на га апуб лі ка ван ня гэ та га За-
ко на.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. ЛУ КА ШЭН КА

24 кра са ві ка 2014 го да, г. Мінск
№ 134-3

За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь
АБ УНЯ СЕН НІ ЗМЯ НЕН НЯЎ 

І ДА ПАЎ НЕН НЯЎ У НЕ КА ТО РЫЯ 
ЗА КО НЫ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 
ПА ПЫ ТАН НЯХ МІ НІ МАЛЬ НАЙ 

ЗА РА БОТ НАЙ ПЛА ТЫ
Пры ня ты Па ла тай прад стаў ні коў 2 кра са ві ка 2014 го да
Ухва ле ны Са ве там Рэс пуб лі кі 11 кра са ві ка 2014 го да

АД НАЎ ЛЯ ЕЦ ЦА РУХ ЦЯГ НІ КОЎ ВА УКРА І НУ

НО ВЫЯ ПЕС НІ ПРА ГА ЛОЎ НАЕ:
хва рэ ем за Бе ла русь 
на «Еў ра ба чан ні»

МІЖ ІН ШЫМ
Да нія пры мае «Еў ра ба чан не» ўжо чац вёр ты раз. Ра ней 

кон курс ад бы ваў ся тут у 1964, 2001 і 2005 га дах, і заўж ды 
пра хо дзіў у Ка пен га ге не.

Кан цэрт ная за ла B&W Hallern ство ра на ў бу дын ку бы ло га 
суд на бу даў ні ча га за во да, та му і сцэ на зроб ле на ў вы гля дзе ка-
раб ля з не вя лі кім ба сей нам ва кол яго. Ста іць яна на ста лё вым 
кар ка се вы шы нёй 20 мет раў, а па крыц цё сцэ ніч най пля цоў кі 
— вя ліз ны сен сар ны дыс плей, ад чу валь ны да ціс ку.

На кон курс акрэ ды та ва на больш як 1,5 ты ся чы жур на-
ліс таў з 80 кра ін. А транс ля цыю «Еў ра ба чан ня-2014», як 
ча ка ец ца, уба чаць звыш 180 міль ё наў гле да чоў з уся го све ту, 
ад Аў стра ліі да Паўд нё вай Аф ры кі, ад Ка на ды да Ін дыі. У 
Бе ла ру сі абод ва паў фі на лы і фі нал кон кур су транс лю юць 
тэ ле ка на лы «Бе ла русь-1» і «Бе ла русь 24». Аб вя шчаць ба лы, 
якія на ша кра і на вы ста віць удзель ні кам, сён ня і 10 мая бу-
дзе ле таш няя кан кур сант ка, за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі 
Але на Лан ская.

Сён ня ве ча рам у Ка пен га ге не 
на сцэ не B&W ад бу дзец ца дру гі 
паў фі нал най буй ней шай у све це 
не спар тыў най ме ды я па дзеі. 
Прад стаў нік на шай кра і ны, спя вак 
Тэа, вы сту піць пад ну ма рам 
10 з пес няй «Cheesecake». У 
ну ма ры, які мно гія жур на ліс ты 
на зы ва юць жар тоў ным ма ні фес там 
муж чын ска га ша ві ніз му, 
за дзей ні ча ны, ад па вед на, толь кі 
муж чы ны: бэк-ва ка ліс ты Ар цём 
Ахпаш, Дзя ніс Ліс і Юрый Се ляз нёў, 
тан цо ры Аляк сандр За лес кі і Анд рэй 
Мар ты наў.

На ту раль на, бе ла ру сы, якія со чаць за 
«Еў ра ба чан нем», абедз вю ма ру ка мі пад-
трым лі ва юць на ша га вы ка наў цу, хоць, 
па вод ле пра ві лаў, га ла са ваць за яго мы 

і не мо жам. Але тую ж за да чу — тра піць 
у 10 фі на ліс таў — ста вяць пе рад са бой 
яшчэ 14 кан кур сан таў, якія прад стаў ля-
юць (у па рад ку вы ступ лен няў) Маль ту, 
Із ра іль, Нар ве гію, Гру зію, Поль шчу, Аў-
стрыю, Літ ву, Фін лян дыю, Ір лан дыю, Ма-
ке до нію, Швей ца рыю, Грэ цыю, Сла ве нію 
і Ру мы нію.

Чым ар тыс ты па спра бу юць «узяць» 
жу ры і пуб лі ку? Аба яль ны швей ца рац 
Се бал тар, на прык лад, не толь кі іг рае на 
скрып цы, але і аздаб ляе пес ню эле мен та-
мі мас тац ка га свіс ту. Прад стаў ні ца Із ра і ля 
Мэй Фай нгольд ро біць стаў ку на моц ны 
ва кал — яшчэ б, на ра дзі ме яна не толь кі 
ўдзель ні ча ла ў там тэй шым ана ла гу «Фаб-
ры кі зо рак», але і ву чы ла ся кла січ на му 
опер на му ва ка лу. Поль скі ду эт «До на тан і 
Клеа» зра біў да жар таў лі вай пе сень кі пра 

сла вян скіх дзяў чат эфект ны і сек су аль-
ны кліп, чым іс тот на па да грэў ці ка васць 
да бу ду ча га вы ступ лен ня. На сцэ не яр-
кія дзяў ча ты пла ну юць... уз бі ваць мас ла. 
Нар веж скі «спя ва ю чы цяс ляр» Карл Эс-
пен — адзін з фа ва ры таў гэ та га паў фі-
на лу — прад ста віць фі ла соф скую пес ню 
пра по шу кі свай го мес ца ў све це. А вось 
прад стаў ні кі Грэ цыі, на ад ва рот, пры му-
сяць не толь кі па тан ца ваць пад за вад ную 
пес ню «Уз ля тай», але і бу дуць ска каць на 
ба ту це — ві даць, на бі ра ю чы раз гон для 
па лё ту. Кон курс ны ну мар Тэа пас ля рэ пе-
ты цый прак тыч на не па мя няў ся: хлоп цы 
ў пры ўзня тым на строі ні бы та вяр та юц ца 
з ве ча рын кі і паў жар там скар дзяц ца, як 
цяж ка жыць, ка лі дзяў чы на абы хо дзіц ца 
з та бой, як з плю ша вай цац кай, і на зы вае 
«са лод кім пі раж ком».

Удзель нік бе ла рус ка га жу ры Яў ген АЛЕЙ НІК:

«НІ ХТО НЕ ВЕ ДАЕ, ШТО СПА ДА БА ЕЦ ЦА ЕЎ РО ПЕ. 
НА ВАТ СА МА ЕЎ РО ПА»

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

«Містэр Чызкейк» Тэа: пры гальштуку, але з лёгкай няўважнасцю.

У нумары Польшчы публіку заварожвае не толькі рытм маслабойкі...

«Узляцець лёгка, — сцвярджаюць хлопцы з Грэцыі, — 
трэба толькі падскочыць вышэй».


