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Пра пра ца ваў я там амаль 11 ме ся цаў. За-
тры маў ся б і даў жэй, бо аль тэр на ты вы не бы ло. 
Але на да ку чы лі па ста ян ныя пры дзір кі май стра, 
і я кі нуў ра бо ту. Ра зу меў, што маг лі зволь ніць за 
пра гу лы, але гэ та га не зра бі лі. Зра бі лі ін шае. Ка-
лі я сам пад пі саў афі цый ную за яву на зваль нен не 
і атры маў кан чат ко вы раз лік, уба чыў, што мне не 
за пла ці лі не толь кі абя ца нае «ў кан вер це», але і 
кам пен са цыю за ня вы ка ры ста ны ад па чы нак.

Спы таў у май стра. Той ад ка заў, што ні пры 
чым. Па тэ ле фа на ваў ды рэк та ру фір мы, а ён за-
явіў: «Ска жы дзя куй, што і гэ та за пла ці лі. А пач-
неш шу каць праў ду, мы на пі шам на ця бе акт, што 
ты быў п'я ны ці ад сут ні чаў і па тва ёй ві не зга рэў 
ву галь. І ты мне да смер ці бу дзеш ві нен».

Спа дар А. спа дзя ваў ся, што кі раў ніц тва за му-
чыць сум лен не і гро шы яму вер нуць. Але цу ду не 
зда ры ла ся. У па чат ку жніў ня мі ну ла га го да муж чы на 
пай шоў на кан суль та цыю да пра ку ро ра. Той па ра іў 
на пі саць скар гу ў між ра ён ную ін спек цыю па пра цы. 
Звяр таў ся чы тач і ў Мін скае га рад ское ўпраў лен-
не Дэ парт амен та дзяр жаў най ін спек цыі пра цы (бо 
фір ма за рэ гіст ра ва на ў ста лі цы), і ў Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах. Праў да, ува гу ве дам стваў больш 
пры цяг нуў факт вы пла ты за роб ку «ў кан вер тах», 
які ўсё роў на не атры ма ла ся да ка заць. Бо «з прад-
стаў ле ных у ін спек цыю да ку мен таў вы ні кае, што 
гра шо выя срод кі на ліч ва лі ся ра бот ні кам ар га ні за цыі 
і вы плач ва лі ся згод на з ве да мас ця мі праз ка су».

«А ча му не звяр ну лі ўва гі на тое, што я скар-
дзіў ся на бес ча ла веч нае стаў лен не да лю дзей, 
на ад сут насць са ні тар ных нор маў, на гру бае па-
ру шэн не тэх ні кі бяс пе кі і па жар най бяс пе кі і, у 
рэш це рэшт, што для мя не са мае га лоў нае, на 
ня вы пла ча ную мне кам пен са цыю?» — за да ец ца 
пы тан нем спа дар А.

Гро шы вер не суд?
Вы пла ціць су пра цоў ні ку ўсе на леж ныя су мы 

най маль нік аба вя за ны ў дзень зваль нен ня. Кан-
чат ко вы раз лік уклю чае за па зы ча насць па за ра-
бот най пла це, кам пен са цыю за ня вы ка ры ста ныя 
дні ад па чын ку, вы хад ную да па мо гу і ін шае.

— Каб па збег нуць ад каз нас ці за не свое ча со-
вы раз лік ра бот ні ка пры зваль нен ні, най маль ні кі 
звяр та юц ца да роз ных хіт рас цяў, — па пя рэдж вае 
ад ва кат па пра цоў ных спрэч ках Мін скай га рад-
ской ка ле гіі ад ва ка таў Ула дзі мір ПУНЬ КО. — 
На прык лад, не ска соў ва юць кант ракт і не вы да юць 
пра цоў ную кніж ку, а пра па ну юць на пі саць за яву 
на ад па чы нак за свой кошт, па куль у ар га ні за цыі 
не з'я вяц ца гро шы на вы пла ту за роб ку. У сі ту а цыі 
рэ аль на га ска ра чэн ня шта ту зваль ня юць па па гад-
нен ні ба коў, каб не вы плач ваць вы хад ную да па мо-
гу. Ці не вы да юць па трэб ныя да ку мен ты.

Згод на з ар ты ку лам 179 Пра цоў на га ко дэк са 
кам пен са цыя за ня вы ка ры ста ны ад па чы нак вы-
плач ва ец ца не за леж на ад пад ста вы зваль нен ня. 
На яе мо гуць прэ тэн да ваць і се зон ныя ра бот ні кі, 
і тыя, хто быў за ня ты па су мя шчаль ніц тве. Пра ва 
на гэ тыя вы пла ты ўзні кае, ка лі ча ла век ад пра ца-
ваў у най маль ні ка больш за 15 дзён, якія ўклю ча-
юц ца ў пра цоў ны год. Ка лі да зваль нен ня ра бот-
нік ад пра ца ваў няпоў ны год, су ма кам пен са цыі 
вы зна ча ец ца пра пар цы я наль на ад пра ца ва на му 
ча су. Пры гэ тым мі ні маль ны ад па чы нак скла дае 
24 дні (гэ тыя дні ўклю ча юц ца ў пра цоў ны год).

Каб спаг наць кам пен са цыю за ня вы ка ры ста-
ны ад па чы нак, мож на звяр нуц ца да на та ры у са па 
вы ка наў чы над піс, у ка мі сію па пра цоў ных спрэч-
ках (ка лі та кая ёсць на прад пры ем стве), па даць 
іск у суд. Пры гэ тым, ад зна чае Ула дзі мір Пунь ко, 
ра бот ні кі вы зва ля юц ца ад апла ты дзярж пош лі ны 
за па да чу іс ку і су до вых вы дат каў.

Ва ўпраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не рай вы кан ка ма па мес цы жы хар ства 
спа да ра А., па чуў шы яго гіс то рыю, здзі ві лі ся: ча-
му муж чы на перш-на перш не звяр нуў ся да іх?

— Мы яму га то вы да па маг чы: звя зац ца з 
най маль ні кам, са браць не аб ход ныя да ку мен ты. 
Ня хай пры хо дзіць, — ад ка за лі ва ўпраў лен ні і за-
ве ры лі, што і наш чы тач, і ін шыя гра ма дзя не, якія 
су тык ну лі ся з та кой сі ту а цы яй, мо гуць звяр тац ца 
па кан суль та цыю ў мяс цо выя ор га ны па пра цы.

Праў да, ці не бу дзе поз на? Тэр мін даў нас ці 
па спра вах аб спаг нан ні вы плат пры зваль нен ні 
скла дае тры ме ся цы з дня зваль нен ня. А ў сі-
ту а цыі спа да ра А. прай шоў амаль год. Хоць у 
вы пад ку про пус ку тэр мі ну даў нас ці з уваж лі вых 
пры чын ён мо жа быць ад ноў ле ны су дом.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

«Ка лі я да ве да ла ся, што мя не 
шу кае мі лі цыя, то не прос та спу-
жа ла ся — гэ та бы ла са праўд ная 
тра ге дыя, — пры зна ец ца Жан-
на. — Ду ма ла, што жыц цё, фак-
тыч на, скон чы ла ся, бо я ні ко лі не 
ме ла праб лем з пра ва ахоў ні ка мі, 
а тут — та кое. Але ця пер ра зу-
мею, што да лё ка не ўсё стра ча на. 
На ад ва рот, пра ве дзе ны тут час 
даў мне маг чы масць па ду маць, 
як жыць да лей. Да рэ чы, вель мі 
да па маг лі дзяў ча ты, якія так са-
ма ад бы ва юць па ка ран не, — у 
ка лек ты ве цяж кас ці пе ра но сіць 
пра сцей. Без умоў на, час та ду-
маю, што ка лі бы ла б маг чы-
масць, я зра бі ла бы ўсё інакш. 
Ця пер ма лод шы сын ста сун каў 
не пад трым лі вае, крыў дуе на 
мя не. Мо жа, атры ма ец ца па бу-
да ваць ад но сі ны на но ва пас ля 
скан чэн ня тэр мі ну...»

Даць маг чы масць 
вы га ва рыц ца

У па мяш кан не на ву лі цы Ка-
буш кі на гэ та па праў чая ўста но-
ва пе ра еха ла ў мі ну лым ліс та-
па дзе. Бу ды нак ад ра ман та ва-
лі, та му ўмо вы тут вы дат ныя: 
у жы лых па ко ях но вая мэб ля, 
гас па дар чы блок аб ста ля ва ны 
якас най бы та вой тэх ні кай. Ка-
лі б не жорст кі рэ жым і кант роль 
(на прык лад, ра ніш нія і вя чэр нія 
па вер кі), мож на бы ло б зблы-
таць уста но ву з ін тэр на там. Між 
ін шым і пла ціць за яе да во дзіц ца 
гэ так жа, як за лю бое жыл лё, — 
з кож на га за роб ку асу джа ныя 
ад да юць ка ля 25 руб лёў за пра-
жы ван не. Хар чу юц ца, вя до ма, 
так са ма за ўлас ныя гро шы — 
ёсць свая кух ня.

Але аб ме жа ван ні так са ма 
да во лі сур' ёз ныя. Жыц цё тут 
пра хо дзіць стро га па гра фі ку: 
пад' ём у 6 ра ні цы, пад рых тоў ка 
да ра бо ты і ад' езд, пас ля вяр-
тан ня — вя чэр ні ту а лет, хар-
ча ван не і ад бой у 10 ве ча ра. 
Ад лу чыц ца ку ды-не будзь на ват 
на вы хад ныя мож на толь кі па 
ўзгад нен ні з ад мі ніст ра цы яй. 
З бы та вой тэх ні кі ў жы лым бло-

ку да зво ле на ка рыс тац ца толь кі 
са мы мі не за мен ны мі рэ ча мі. У 
гэ тым вы пад ку, на прык лад, та-
кі мі важ ны мі для жан чын пра сі-
ка мі для ва ла соў ці фе на мі. Пра-
гляд тэ ле ві за ра — толь кі цэнт-
ра лі за ва на ў па коі ад па чын ку. 
А вось ма біль ным тэ ле фо нам 
ка рыс тац ца не за ба ро не на.

Асноў ная част ка асу джа ных 
улад ка ва на на ААТ «Сма ля ві-
чы Брой лер» (што ра ні цы па ра-
бот ніц пры яз джае аў то бус, які 
ўве ча ры пры во зіць іх на зад), 
ас тат нія — на Мін скім мя са кам-
бі на це, у На цы я наль най біб лія-
тэ цы, Бел тэ ле ра дыё кам па ніі і 
Бел дзярж фі лар мо ніі.

«Па раў ноў ваць на шу ўста-
но ву з па праў чы мі ка ло ні я мі, я 
лі чу, не ка рэкт на, — сцвяр джае 
на чаль нік ПУ АТ №51 Дзміт-
рый БА РЫ СЕН КА. — Яны зу сім 
роз ныя па сва ёй сут нас ці, хоць 
мэ та ў нас ад на — вы праў лен не 
асу джа ных. Але тут ад бы ва юць 
па ка ран не зу сім ін шыя лю дзі, 

тыя, хто здзейс ніў «бяс печ ныя» 
пра ва па ру шэн ні. Для іх аб ме жа-
ван не сва бо ды мае шэ раг пе ра-
ваг. Тут ча ла век не ад ры ва ец ца 
ад гра мад ства, пра цяг вае вес-
ці амаль звы чай нае жыц цё. Ці 
зда ра ец ца та кое, што асу джа-
ныя па ўлас ным жа дан ні па кі-
да юць уста но ву? Вя до ма, та кія 
вы пад кі ма юць мес ца, але гэ та, 

хут чэй, вы клю чэн ні з пра ві лаў. 
Тым больш што ў нас па ка ран-
не ад бы ва юць жан чы ны, а яны 
больш ураў на ва жа ныя, ра зу ме-
юць, што гэ та толь кі пры вя дзе 
да больш сур' ёз ных праб лем. У 
мя не быў до свед ра бо ты ў ана-
ла гіч най муж чын скай уста но ве, 
та му ма гу па раў ноў ваць. Муж-
чы ны тры ма юць усё ў са бе, вось 
і экс цэ саў зда ра ец ца больш. На-
прык лад, жон ка на пі са ла неш та 
дрэн нае — ён пай шоў за лі ваць 
го ра ал ка го лем ці ўво гу ле збег 
з уста но вы. А жан чы нам трэ ба, 
каб бы ло ка му вы га ва рыц ца, 
рас ка заць пра сваю праб ле му. 
Ме на ві та для гэ тых мэт у нас у 
шта це пра цуе псі хо лаг».

Ах вя ры 
ці пры кла ды 
без ад каз нас ці?

Воль га АЛЯК СЕ ЕН КА так-
са ма вый шла за муж да стат ко ва 
ра на — у 19 га доў. У шлю бе, які, 
па яе сло вах, быў шчас лі вым, 
на ра дзі ла ся аж но пя цё ра дзя-
цей. Але скон чы ла ся ўсё тра гіч-
на — му жа ця пе раш няй асу джа-
най за бі лі. На пы тан не, як гэ та 
зда ры ла ся, жан чы на ад каз вае 
ту ман на: «Так бы вае».

«З гэ та га мо ман ту ўсё змя-
ні ла ся, — ка жа Воль га. — Бы ло 
вель мі цяж ка ад ной з пя ця ры-
мі дзець мі на ру ках. У вы ні ку, 
як ка жуць, «пай шла па кры вой 
да рож цы». Па ча ла пра во дзіць 
час не ў тых мес цах і не з ты мі 
людзь мі. За дзець мі са чыць пе-
ра ста ла. У вы ні ку мя не па зба ві лі 
баць коў скіх пра воў, дзя цей пе-
рад алі пад апя кун ства свек ры ві, 
а алі мен ты я не пла ці ла».

У па праў чай уста но ве жан чы-
на ака за ла ся ўся го ме сяц та му, 
у яе тэр мін — два га ды і дзе сяць 
дзён. Але Воль га за пэў ні вае, што 
на ват за гэ ты час яна сур' ёз на пе-
ра гле дзе ла свае по гля ды на жыц-
цё. Жан чы на ка жа, што хо ча ад-
на віц ца ў баць коў скіх пра вах, тым 
больш што з дзець мі яна ўвесь 
час пад трым лі вае кан такт. Кож ны 
дзень з імі са звонь ва ец ца, ці ка віц-
ца ву чо бай і ін шы мі спра ва мі... Ча-
му не ца ні ла тое, што бы ло ра ней? 
Гэ та га Воль га па тлу ма чыць не 
мо жа, але абя цае, што да лей усё 
бу дзе інакш. А яшчэ пры зна ец ца: 
бы ла ўпэў не на, што ў па праў чай 
уста но ве ўсё так, як у са мых гор-
шых філь мах пра тур му. Ска заць, 
што ча кан ні не спраў дзі лі ся — не 
ска заць ні чо га.

Зрэш ты, пе ра важ ная част ка 
асу джа ных на ра кае вы ключ на на 
жыц цё выя аб ста ві ны. Вось і Ка ця-
ры на ПА ПО ВА сцвяр джае, што 
яе сі ту а цыя скла ла ся «са ма па са-
бе». У Бе ла русь яна пры еха ла з 
Ра сіі, з Ке ме ра ва, і бліз кіх ро дзі чаў 
тут, акра мя ма ці, не мае. У шлю-
бе на ра дзі ла два іх сы ноў, адзін з 
якіх хва рэе на дзі ця чы цэ рэб раль-
ны па ра ліч. У да да так муж тра піў 

у тур му, і жан чы на за ста ла ся з усі-
мі праб ле ма мі сам-на сам. Па куль 
Ка ця ры на шу ка ла гро шы, дзе ці 
за ста ва лі ся до ма. Ста рэй шы 
сын не з'яў ляў ся ў шко ле, і сі ту-
а цы яй за ці ка ві лі ся ор га ны апе кі. 
У вы ні ку ма ці па зба ві лі баць коў-
скіх пра воў, а по тым і асу дзі лі па 
174-м ар ты ку ле.

«Зна хо джу ся тут ужо ме сяц 
з прад пі са ных ва сям нац ца ці, — 
рас каз вае Ка ця ры на. — Улад-
ка ва ла ся пры бі раль шчы цай у 
адзін з гі пер мар ке таў не па да-
лёк. Зар пла ту яшчэ не атрым-
лі ва ла, але абя ца юць ка ля 
400 руб лёў. Адзі нае, ча го ця пер 
ха чу, — уз' яд нац ца з дзець мі, 
бо «ма ма на вы хад ныя» гэ та 

не тое, пра што я ма ры ла. Не 
ма гу ска заць, што ра ней не ду-
ма ла пра маг чы мыя праб ле мы, 
ра зу ме ла, што да даб ра гэ та 
не да вя дзе. Але ні чо га зра біць 
не маг ла. Ця пер вось пла ную, 
на што раз мяр кую пер шы за-
ро бак, — пры гле дзе ла сы нам 
па да рун кі на 23 лю та га.

Пе ра вы ха вац ца — 
маг чы ма

Мак сі маль ны тэр мін у па-
праў чых уста но вах ад кры та га 
ты пу — пяць га доў. Але са мыя 
рас паў сю джа ныя па ка ран ні па 
174-м ар ты ку ле скла да юць паў-
та ра-два га ды. Тым не менш на-
ват та кі ад нос на не вя лі кі час аб-
ме жа ван ня во лі мо жа сур' ёз на 
паў плы ваць на ма раль ны стан 
ча ла ве ка. Каб гэ та га не зда ры-
ла ся, ва ўста но ве пе ры я дыч на 
пра вод зяц ца «дні атра даў», ка лі 
асу джа ныя да юць кан цэрт для 
сва іх бліз кіх, а по тым мо гуць 
пра вес ці час у па ко ях за куб кам 
гар ба ты. Уво гу ле ж на вед ван ні 
бліз кі мі тут не аб ме жа ва ныя.

Так са ма асу джа ныя пе ры я-
дыч на на вед ва юць Вя лі кі тэ атр 
опе ры і ба ле та, ар га ні за ва на 
хо дзяць у му зеі і на вы ста вы ў 
го ра дзе. Раз на ты дзень на вед-
ва юць царк ву. Не за доў га да на-
ша га ві зі ту ва ўста но ву пры яз-
джа ла жы хар ка Ба ра на віч, якая 
мае шас нац цаць дзя цей (двое 
бія ла гіч ных і ча тыр нац цаць пры-
ём ных), і ра зам з імі да ва ла для 
жан чын кан цэрт. Та му куль тур-
ная ра бо та тут пра во дзіц ца на 
ўзроў ні. Але ці га ран туе гэ та, 
што ча ла век не вер нец ца да 
ра ней ша га ла ду жыц ця?

«Вя до ма, ёсць у нас і «па ста-
ян ныя клі ен ты», тыя, хто раз за 
ра зам вяр та ец ца ва ўста но ву да 
да сяг нен ня пен сій на га ўзрос ту. 
Ча ла век га сіць сваю за па зы ча-
насць пе рад дзяр жа вай, вяр та ец-
ца ў ра ней шыя ўмо вы, і ўсё паў-
та ра ец ца зноў, — ка жа Дзміт рый 
Ба ры сен ка. — Але пе ра важ ная 
боль шасць асу джа ных, без умоў-
на, вы праў ля ец ца, і больш мы з гэ-
ты мі людзь мі не су стра ка ем ся».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Каб спаг наць кам пен са цыю 
за ня вы ка ры ста ны ад па чы нак, мож на 
звяр нуц ца да на та ры у са па вы ка наў чы 
над піс, у ка мі сію па пра цоў ных спрэч ках 
(ка лі та кая ёсць на прад пры ем стве), 
па даць іск у суд. 

Не ве да ю чы, хто на ся ляе гэ та па мяш кан не, 
мож на зблы таць яго з па ко ем у ін тэр на це.

Ад на віц ца ў баць коў скіх пра вах — ма ра Воль гі Аляк се ен кі. 
Але па куль што га та ваць да во дзіц ца толь кі для ся бе і ін шых асу джа ных.

Ка ця ры на Па по ва ака за ла ся 
на «хі міі» пас ля та го, 

як за кра ты тра піў муж.

Яск ра вы прык лад та го, як па ка ран не мо жа змя ніць жыц цё да леп ша га, — 
Жан на Ануф ры е ва.


