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Не пра пус ці це!
Спы тай це пра ра дзін нае

Як і абя ца лі, ужо з но ва га го да мы вяр та ем на ста рон кі 

«Звяз ды» вель мі па пу ляр ную ў свой час у на шых чы та-

чоў руб ры ку «Ра дзін нае», якую, як і ра ней, бу дуць вес ці 

да след чы кі на род най куль ту ры Ак са на КА ТО ВІЧ і Ян ка 

КРУК. Праў да, гэ тым ра зам руб ры ка па мя няе свой фар-

мат: яна цал кам бу дзе па бу да ва на на пы тан нях-ад ка зах. 

На шы аў та ры шмат ез дзяць па ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі, у іх 

у за па се шмат пы тан няў, якія ім за да ва лі на су стрэ чах, 

і ад ка заў на іх. Але мы спа дзя ём ся, што на шы чы та чы 

так са ма ак тыў на да лу чац ца да ці каў ных.

Ка лі вы хо ча це ве даць пад ра бяз нас ці і сэнс та го ці 

ін ша га ся мей на га аб ра ду (да ты чыц ца ён на ра джэн ня 

дзі ця ці, вя сел ля ці па ха ван ня), ка лі ці ка ві це ся тра ды-

цый ны мі свя та мі бе ла ру саў і хо ча це ад зна чаць іх па 

пра ві лах, ка лі пры чы ні лі ся да ней ка га не звы чай на-

га дзей ства ста рэй шых сва я коў, але ні хто не мо жа 

рас тлу ма чыць яго сэн су, — пі шы це нам на паш то вы 

або на элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра 

ра дзін нае».

Ад ка зы і тлу ма чэн ні зной дуц ца хут ка — ужо ў на ступ-

ным го дзе. І ка неш не, пры ўмо ве, што афор мі це пад піс ку 

на «Звяз ду» — інакш як вы іх пра чы та е це?

Пі шы це нам, за ста вай це ся з на мі — бу дзе ці ка ва!

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пра даў цу за ба ро не на па-

тра ба ваць у вас паш парт 

ці ін шы да ку мент, які свед-

чыць асо бу, пры вяр тан ні 

вам гро шай. Спа жы вец змо-

жа так са ма ад маў ляц ца ад 

да га во ра аб вы кан ні ра бот 

(па слуг) у ад на ба ко вым па-

рад ку — пры ўмо ве апла ты 

вы ка наў цу фак тыч на па не-

се ных вы дат каў.

Не ка то рыя нор мы з'я ві лі-

ся з улі кам пра па ноў біз не-

су. Так, за мя ніць ці вяр нуць 

тэх ніч на скла да ныя і да ра гія 

та ва ры праз 30 дзён пас ля 

па куп кі і паз ней мож на бу-

дзе толь кі ў двух вы пад ках: 

ка лі ёсць іс тот ны не да хоп 

ці пра да вец па ру шыў тэр-

мі ны бяс плат на га ра мон ту. 

А якас ны та вар не аб ход на 

бу дзе вяр таць ва ўпа коў цы, 

у якой вы яго на бы лі.

Тэр мін га ран тый на га ра-

мон ту мо жа быць па вя лі-

ча ны з 14 да 30 дзён, але 

толь кі з пісь мо вай зго ды 

спа жыў ца. Ка лі праз два 

ме ся цы пас ля экс пер ты зы 

ці бяс плат на га ра мон ту вы 

так і не прый шлі па сваю рэч 

(без уваж лі вай пры чы ны), з 

вас ма юць пра ва спаг наць 

вы дат кі за яе за хоў ван не.

Та ва ры 
ў па да ру нак

Кра мы (у тым лі ку ін тэр-

нэт-ганд ля ры) па він ны бу-

дуць па ве дам ляць пра зме-

ны ў рэ жы ме ра бо ты не паз-

ней, чым за пяць дзён. Гэ та 

пра ду гле джа на пра ек там 

па ста но вы, рас пра ца ва ным 

мі ніс тэр ствам. Ка лі ра бо та 

пры пы ні ла ся па прад пі сан-

ні кант роль ных ор га наў ці з 

тэх ніч ных пры чын, якія не 

за ле жаць ад пра даў ца (стаў 

пра ця каць дах, на прык лад), 

пра ін фар ма ваць па куп ні-

коў трэ ба не ад клад на — 

аб'явай на са мой кра ме ці 

на сайце.

На раз гля дзе ва ўра дзе 

ця пер зна хо дзіц ца пра ект 

па ла жэн ня аб рэа лі за цыі 

та ва раў, ра бот і па слуг па 

па да рун ка вых сер ты фі ка-

тах.

— Да сён ня гэ та пы тан-

не амаль не рэ гу ля ва ла ся, 

на прак ты цы ўзні ка ла шмат 

спрэч ных мо ман таў, — па-

крэс лі ла на чаль нік упраў-

лен ня аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў і кант ро лю 

за рэ кла май МАРГ Іна 

ГАЎРЫЛЬ ЧЫК у прэс-цэнт-

ры Бел ТА. — На жаль, мы 

су ты ка лі ся з вы пад ка мі, ка-

лі па ра шэн ні пра даў ца быў 

зме не ны тэр мін дзе ян ня 

сер ты фі ка та, хоць у са мім 

да ку мен це ні чо га не бы ло 

ўка за на.

Но выя пра ві лы ўліч ва-

юць та кія мо ман ты: кра мы 

не бу дуць мець пра ва ўста-

наў лі ваць умо вы, якія ска-

ра ча юць пе ры яд дзе ян ня 

сер ты фі ка та ці па тра бу юць 

да дат ко вых дзе ян няў для 

яго рэа лі за цыі.

Ра ней мі ніс тэр ства анан-

са ва ла, што па да рун ка вы да-

ку мент мож на бу дзе здаць і 

вяр нуць гро шы ці атры маць 

рэш ту, ка лі яго на мі наль ны 

кошт боль шы за су му та ва-

раў, якія хо чаш на быць. Але 

гэ тыя нор мы ў вы ні ку не 

ўклю чы лі ў па ла жэн не. Адзі-

нае — пра даў цоў аба вя жуць 

за бяс печ ваць шы ро кі асар ты-

мент, каб па куп ні ку бы ло на 

што па тра ціць сер ты фі кат.

— У спа жыў ца ёсць аль-

тэр на ты ва — па да рыць 

гро шы або сер ты фі кат. Та-

му трой чы па ду май це, што 

лепш вы браць, — да дае 

Іры на БА РЫШ НІ КА ВА, на-

мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў і кант ро лю за 

рэ кла май МАРГ.

Не пла ці це 
шан та жыс там

Што бу дзе з пра даў ца мі, 

якія за зы ва юць на прэ зен-

та цыі каст руль і па сцель най 

бя ліз ны? Асоб най нор мы 

для іх у аб ноў ле ным за ко не 

не пра пі са на. Аба ра ніць ад 

на вяз лі ва га сэр ві су па куп нік 

му сіць ся бе сам.

— Не трэ ба ад чу ваць 

ся бе аба вя за ным на быць 

та вар, на ват ка лі вам на 

прэ зен та цыі ўру чы лі па да-

ру нак, — ка жа Іна Гаў рыль-

чык. — Асаб лі ва звяр та ем 

ува гу па жы лых лю дзей: аба-

вяз ко ва па рай це ся з дзець-

мі, су се дзя мі. Не куп ляй це 

ад ра зу. Трэ ба су вы мя раць 

свае да хо ды: ці змо жа це 

вы кож ны ме сяц вы плач-

ваць у рас тэр мі ноў ку іс тот-

ную су му? Рэ ка мен ду ем 

як ма га больш ін фар ма цыі 

да ве дац ца аб пра даў цу і та-

ва ры. Тры вож ны зва нок — 

ка лі вам гэ тыя звест кі не 

да юць. Не аб ход на не толь кі 

слу хаць пра даў ца, але і чы-

таць, што на ўпа коў цы. Ка лі 

ін фар ма цыя ёсць толь кі на 

анг лій скай мо ве, лі чыц ца, 

што яна не да ве дзе на да 

па куп ні ка — па тра буй це на 

рус кай ці бе ла рус кай.

Што да ка мер цый ных 

струк тур, якія пад вы гля дам 

та ва рыст ваў аба ро ны пра-

воў спа жыў цоў шан та жы ру-

юць пра даў цоў, то зме наў у 

рэ гу ля ван ні іх дзей нас ці так-

са ма не пра ду гле джа на.

— Гэ тыя ар га ні за цыі за-

рэ гіст ра ва ныя як юры дыч-

ныя асо бы, што ажыц цяў-

ля юць аду ка цый ныя па слу-

гі. Яны хо дзяць па кра мах, 

пра вод зяць пра вер кі, за-

па лох ва юць і пры му ша юць 

ад праў ляць су пра цоў ні каў 

на кур сы. Дзей насць гэ та 

пры быт ко вая, та му та кіх 

фір маў ха пае: па ру га доў 

та му мы на лі чы лі іх больш 

за 20, — ка мен ту юць у мі-

ніс тэр стве. — Адзі ная рэ ка-

мен да цыя пра даў цам — не 

пла ціць вы ма галь ні кам. Не 

па ру шай це за кон, та ды і не 

бу дзе пад стаў вас шан та жы-

ра ваць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Гро шы за сер ты фі ка ты...

У іх лік тра пі лі ма ла дыя спарт сме-

ны (да 25 га доў), якія на пра ця гу 

го да змаг лі ака зац ца ў вась мёрцы 

най леп шых на між на род ных спа-

бор ніц твах, а так са ма най больш 

па спя хо выя трэ не ры-вы клад-

чыкі.

Уся го сё ле та сты пен дыю Прэ зі-

дэнц ка га спар тыў на га клу ба атры ма-

юць 253 ча ла ве кі: 209 спарт сме наў і 

44 трэ не ры, гэ та прад стаў ні кі 35 ві даў 

спор ту.

— Спарт сме ны сён ня атры ма юць 

свае за слу жа ныя сты пен дыі, пе ра-

важ ная боль шасць гэ тых ат ле таў ужо 

па спе лі па бы ваць на п'е дэс та лах су-

свет ных і еў ра пей скіх спа бор ніц тваў у 

сва іх уз рос тах, — ад зна чыў стар шы ня 

Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба 

Дзміт рый ЛУКАШЭН КА. — Спа дзя-

ём ся, на гэ тым вы не спы ні це ся, і гэ тыя 

пос пе хі ста нуць ад праў ным пунк там у 

ва шай спар тыў най кар' е ры, а не вяр-

шы няй. Мы не су мня ва ем ся, што вы 

са ма стой на ста ві це пе рад са бой вы со-

кія мэ ты. Вя до ма, для ва ша га пра грэ-

су не аб ход на доб рая да па мо га, гэ тым 

мо жа стаць сты пен дыя Прэ зі дэнц ка га 

спар тыў на га клу ба. Для рэа лі за цыі та-

лен ту трэ ба не толь кі ўпар та трэ ні ра-

вац ца, але і правільна раз мяр коў ваць 

гэ тыя рэ сур сы. Ваш пра грэс і бу ду чы 

пос пех ста не ацэн кай не толь кі ва шых 

вы ні каў, але і на шай ра бо ты, па мя тай-

це, акра мя сты пен дыі ў вас укла да юць 

ста ран не яшчэ трэ не ры і род ныя.

Да рэ чы, 67 спарт сме наў бу дуць 

сты пен ды я та мі дру гі год за пар. Толь кі 

13 з іх па гор шы лі свае вы ні кі ад нос на 

мі ну ла га го да. А вось Яна Шут (біль-

ярд), Ула дзі слаў За ру біц кі і Воль га Ба-

дэль ка (абод ва — шах ма ты) ста лі сты-

пен ды я та мі клу ба ўжо пя ты год за пар. 

Ся род спарт сме наў, якія ў 2019 го дзе 

атры ма юць фі нан са вую пад трым ку, 

ужо ёсць, хоць юныя, але вя до мыя ат-

ле ты, на прык лад, плыў чы ха На стас ся 

Шкур дай, бас кет ба ліст кі Ган на Ла по 

і На стас ся Су шчык, гім наст Свя та слаў 

Дра ніц кі і мас тац кая гім наст ка Ган на 

Ка мен шчы ка ва, дзю да іст Ар цём Ко-

ла саў і ін шыя.

— Мне пры ем на зна хо дзіц ца ў гэ тай 

ат мас фе ры, прад стаў ле ны спарт сме-

ны з 35 ві даў спор ту, гэ та вель мі шмат, 

пры ем на, што столь кі ві даў спор ту ды-

на міч на раз ві ва ец ца ў на шай кра і не, — 

пад крэс ліў мі ністр спор ту і ту рыз му 

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧУК. — 253 сты пен-

ды я ты — гэ та так са ма вель мі шмат, 

га лоў нае, каб яны пе рай шлі год на ў 

да рос лы спорт, як мно гія ўжо па спя хо-

ва гэ та ро бяць. Спорт — гэ та вя лі кая 

пра ца, та му жа даю вам сіл і цяр пен-

ня. Дзя куй ар га ні за та рам, цы ры мо нія 

ўру чэн ня сты пен дый пра хо дзіць ужо 

13-ы раз. Не аб ход на пад трым лі ваць 

та ле на ві тых лю дзей, ка лі мы ра зам бу-

дзем пра ца ваць, мы да сяг нём вы ні ку, 

для нас ён сён ня вель мі важ ны.

Са мая вя лі кая пры зна ча ная сты-

пен дыя на 2019 год — 14 000 руб лёў. 

Мі ні маль ная пры зна ча ная га да вая 

сты пен дыя — 2000 руб лёў. Ся рэд няя 

га да вая сты пен дыя на 2019 год скла-

дае 7487 руб лёў. Ка лі спарт смен быў 

сты пен ды я там у гэтым го дзе і па ка-

заў вы нік, які да зва ляе прэ тэн да ваць 

на сты пен дыю ў на ступ ным го дзе, то 

яго сты пен дыя мо жа па вя лі чыц ца на 

10 %, ка лі спарт смен па ка заў ана ла-

гіч ны вы нік — і на 20 %, ка лі да мог ся 

пра грэ су. Трэ не ры-вы клад чы кі атры-

ма юць ад ноль ка вую сты пен дыю, якая 

пры клад на ад па вя дае зна чэн ню ся рэд-

няй сты пен дыі спарт сме наў на год, — 

8000 руб лёў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

СТАРТ ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПЕ РА МОГ
На зва ныя но выя сты пен ды я ты Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба

Шчы рыя спа чу ван ні Мі ка лаю Зі гу лю, яго сы нам Аляк санд-
ру і Мі ха і лу і іх сем' ям, уну кам з на го ды рап тоў най і заў час-
най стра ты жон кі, ма ці, ба бу лі — Ні ны Іва наў ны ЗІ ГУ ЛІ.

Спа чу ва ем, смут ку ем, па мя та ем. Род ныя.

Змя ня ец ца 
па ра дак вы да чы 

баль ніч ных
У Бе ла ру сі ўне се ны змя нен ні ў па ра дак афарм лення 

ліс тоў не пра ца здоль нас ці і да ве дак аб ча со вай не-

пра ца здоль нас ці. Но ва ўвя дзен ні пач нуць дзей ні-

чаць з 31 сту дзе ня 2019 го да.

Змя нен ні да ты чац ца як па рад ку вы да чы да ку мен таў, 

якія свед чаць пра ча со вую не пра ца здоль насць (ліст ка не-

пра ца здоль нас ці і да вед кі аб ча со вай не пра ца здоль нас ці), 

так і па рад ку афарм лен ня гэ тых да ку мен таў з улі кам прак-

ты кі пры мя нен ня, ад зна чы лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя.

Та кім чы нам, у су вя зі з пе ра хо дам на афарм лен не баль-

ніч ных у фор ме элект рон на га да ку мен та ўста ноў ле ны но-

выя фор мы гэ тых да ку мен таў і па ра дак іх афарм лен ня. 

Ра зам з тым блан кі ліст коў не пра ца здоль нас ці (да ве дак 

аб ча со вай не пра ца здоль нас ці), якія бы лі вы пу шча ны да 

ўступ лен ня ў сі лу но ва ўвя дзен няў, бу дуць са праўд ныя да 

поў на га іх вы ка ры стан ня на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Апты-

мі за ва на і ўні фі ка ва на ін фар ма цыя, якую не аб ход на ўказ-

ваць пры афарм лен ні ліст ка не пра ца здоль нас ці.

Так са ма ўдак лад не на ко ла асоб, якім вы да ец ца ліс ток 

не пра ца здоль нас ці і да вед ка аб ча со вай не пра ца здоль нас ці. 

Асо бам пра ца здоль на га ўзрос ту, якія не пра цу юць і не ста яць 

на ўлі ку ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

ў якас ці бес пра цоў ных, бу дзе вы да вац ца да вед ка аб ча со вай 

не пра ца здоль нас ці. Яе вы да ча пра ду гле джа на і асо бам, якія 

да гля да юць ін ва лі да І гру пы, — у вы пад ку ста цы я нар на га ля-

чэн ня асо бы, якая фак тыч на да гля дае ін ва лі да І гру пы.

Вы зна ча ны па ра дак вы да чы ліст ка не пра ца здоль нас ці 

па до гля дзе хво ра га дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў, дзі ця ці-

ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў у вы пад ку, ка лі ма ці ці асо-

ба, якая фак тыч на да гля дае дзі ця, ад на ча со ва пра цуе на 

ўмо вах ня поў на га ра бо ча га ча су (не больш за па ло ву ме-

сяч най нор мы га дзін) ці до ма, або ву чыц ца. У та кім вы пад-

ку ліс ток не пра ца здоль нас ці па до гля дзе хво ра га дзі ця ці 

вы да ец ца толь кі ма ці ці асо бе, якая фак тыч на ажыц цяў ляе 

до гляд дзі ця ці. Пры гэ тым пра ду гле джа на маг чы масць вы-

да чы да вед кі аб ча со вай не пра ца здоль нас ці ін шай асо бе 

па до гля дзе за хво рым дзі цем да 3 га доў (дзі цем-ін ва лі дам 

ва ўзрос це да 18 га доў). У вы пад ку хва ро бы ма ці, якая 

да гля дае дзі ця ва ўзрос це да 3 га доў, пад час вы да чы ёй 

ліст ка не пра ца здоль нас ці не па трэб на па цвяр джэн не аб 

на вед ван ні дзі цем дзі ця ча га сад ка.

Так са ма но ва ўвя дзен ні пра ду гледж ва юць маг чы масць 

пад аў жэн ня ліст ка не пра ца здоль нас ці асо бе, якая да гля дае 

хво рае дзі ця ва ўзрос це да 14 га доў (дзі ця-ін ва лі да ва ўзрос-

це да 18 га доў) пры ака зан ні яму ме ды цын скай да па мо гі ў 

ста цы я на ры, на адзін дзень для пра ез ду да мес ца жы хар ства 

ў су вя зі з ад да ле нас цю ар га ні за цыі ахо вы зда роўя і не маг чы-

мас цю ў дзень вы піс кі да ехаць да мес ца жы хар ства.

Удак лад ні лі ін фар ма цыю, якая па він на быць у ме ды-

цын скіх да ку мен тах («Ме ды цын скай да вед цы аб ста не 

зда роўя» і «Вы піс цы з ме ды цын скіх да ку мен таў») пры 

зва ро це па цы ен та па ме ды цын скую да па мо гу ў су вя зі з 

не маг чы мас цю вы кон ваць (пра цяг ваць) ра бо ту (служ бу, 

ву чо бу) ці ажыц цяў ляць до гляд за дзі цем да 3 га доў у 

ар га ні за цыю ахо вы зда роўя, што аказ вае хут кую ме ды-

цын скую да па мо гу, у тым лі ку і ў баль ніч ную ар га ні за цыю. 

Гэ та ін фар ма цыя аб да це, ча се зва ро ту па цы ен та па ме-

ды цын скую да па мо гу, да ныя аб' ек тыў на га ме ды цын ска га 

агля ду і вы ні кі пра ве дзе ных аб сле да ван няў. Та кія звест кі 

не аб ход ны ў вы пад ку пра вя дзен ня экс пер ты зы ча со вай 

не пра ца здоль нас ці.

Але на КРА ВЕЦ.
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