
3СЁННЯ21 верасня 2017 г.

УВА ГА: ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
Усё, што вы ха це лі да ве дац ца 

аб пра цоў ным пра ве
Што лі чыц ца зме най умоў пра цы і ці па ві нен ра-
бот нік пры гэ тым рас піс вац ца ў да дат ко вым па-
гад нен ні? Што ра біць, ка лі ра бо та да вец ад маў-
ля ец ца свое ча со ва раз лі чыць ра бот ні ка пры яго 
зваль нен ні? Як пе рай сці з кант ракт най фор мы 
най му на бес тэр мі но вы пра цоў ны да га вор? Які 
мі ні маль ны тэр мін трэ ба ад пра ца ваць жан чы не 
да вы ха ду ў но вы дэ крэт? Ці па ві нен работадавец 
вы пла ціць вы хад ную да па мо гу пры ска ра чэн ні 
пен сі я не ра? Ці мож на пас ля да сяг нен ня дзі цем 
трох га доў за ста вац ца з ім до ма, але за ха ваць за 
са бой пра цоў нае мес ца?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це за даць, па тэ ле фа-
на ваў шы на пра мую лі нію гас цям рэ дак цыі «Звяз ды» — 
юрыс там, га лоў на му пра ва во му ін спек та ру пра-
цы Цэнт раль на га ка мі тэ та праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі Ла ры се Ва сі леў не МА НЮК і га-
лоў на му пра ва во му ін спек та ру пра цы Рэс пуб лі-
кан ска га ка мі тэ та Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот-
ні каў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су Са фіі Ва сі леў не 
ГРЫ ШУ ЦІ НАЙ.

Тэ ле фа нуй це 25 ве рас ня з 11.00 да 13.00 па тэ ле-
фо не 8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за даць 21 і 22 ве рас ня 
па тэ ле фо не 8 (017) 287-18-29 у пра цоў ны час або да-
слаць (з па зна кай «Пра мая лі нія») на элект рон ны ад рас 
іnfo@zvіazda.by або па по шце: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10а, 220013, г. Мінск.

Гро шы за тры ма лі ся ў «сет ках»
Кі раў ні кі Мі ніс тэр ства 
пра мыс ло вас ці і буй-
ных бе ла рус кіх кам па-
ній зра бі лі спра ва зда чу 
ў Ге не раль най пра ку ра-
ту ры па пы тан нях ска ра-
чэн ня знеш няй пра тэр-
мі на ва най дэ бі тор скай 
за па зы ча нас ці і вяр тан-
ня ва лют най вы руч кі ў 
кра і ну.

На на ра дзе з удзе лам ге-
не раль на га пра ку ро ра Аляк-
санд ра Ка ню ка пры сут ні ча лі 
кі раў ні кі най буй ней шых экс-
пар та а ры ен та ва ных кам па-
ній кра і ны: «Бел наф та хі ма», 
МТЗ, МА За, «Бел шы ны», 
«Мі набл мя са малп ра ма». На 
па рад ку дня — аб мер ка ван не 
сіс тэм ных па ру шэн няў у дзей-
нас ці бе ла рус кіх вы твор цаў 
па кі ра ван ні та ва ра пра вод-
ны мі сет ка мі, якія за ста юц-
ца ад ной з асноў ных кры ніц 
знеш няй пра тэр мі на ва най 
дэбі тор скай за па зы ча нас ці.

Аляк сандр Ка нюк на га даў 
удзель ні кам на ра ды аб да-
ру чэн ні Прэ зі дэн та тры маць 
на па ста ян ным кант ро лі зга-
да ныя пы тан ні. Генп ра ку рор 
пад крэс ліў, што спе цы я ліс-
ты па ды шлі да вы ка нан ня 
гэ та га да ру чэн ня шмат век-
тар на. Ужо рас пра ца ва ны 
ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, 
на кі ра ва ныя на вы клю чэн не 
ры зык ня вы пла ты, у аба ро ну 
ін та рэ саў бе ла рус кіх прад-
пры ем стваў. Не абы шло ся 
без шэ ра гу кры мі наль ных 
спраў. Так са ма на ла джа на 
між на род нае су пра цоў ніц-
тва. У мэ тах лік ві да цыі вы-
яў ле ных па ру шэн няў толь кі 
ў пер шым паў год дзі сё ле та 
пра ку ро ра мі быў вы не се ны 
51 акт на гля ду, 61 ча ла век 
быў пры цяг ну ты да дыс цып-
лі нар най ад каз нас ці, 13 — 
да ма тэ ры яль най. Дзя ку-
ю чы гэ та му, у гас па дар чы 
аба рот прад пры ем стваў 
атры ма ла ся вяр нуць су му, 

эк ві ва лент ную 100 млн до-
ла раў ЗША.

«Гэ тае пы тан не вель мі 
сур' ёз нае — на ўзроў ні бяс-
пе кі кра і ны. Але ра зам з тым 
су ма пра тэр мі на ва най дэ бі-
тор скай за па зы ча нас ці ўсё 
яшчэ вель мі вя лі кая — ка ля 
500 млн до ла раў. Гэ тая на-
ра да і тая, што ад бу дзец ца 
на на ступ ным тыд ні ў Маск-
ве, дзе мы бу дзем гу та рыць 
з прад стаў ні ка мі та ва ра пра-
вод ных се так, дасць маг чы-
масць лепш зра зу мець сі ту а-
цыю», — рас тлу ма чыў жур на-
ліс там Аляк сандр Ка нюк.

Па вод ле яго слоў, пра-
ку ра ту ра не вы пус кае з-пад 
ува гі тое, што ў біз не се бы-
ва юць роз ныя ры зы коў ныя 
сі ту а цыі. «Але, ка лі га вор ка 
ідзе аб здзел цы, якая за клю-
ча ец ца з мэ тай мах ляр ства, 
ка лі ры зы кі ста но вяц ца ка-
руп цый ны мі, то спра ва на бы-
вае ін шы кі ру нак, — пад крэс-
ліў ге не раль ны пра ку рор.

На яго по гляд, ад на з праб-
лем — ад сут насць кант ро лю 
з бо ку прад пры ем стваў за 
сва і мі суб' ек та мі та ва ра пра-
вод ных се так. Час та іх дзей-
насць не звя за на з па лі ты кай 
прад пры ем стваў. «Нам трэ ба 
рас каз ваць пра гэ та. А кам-
па ніі ўжо вы бу ду юць сваю 
сіс тэ му кант ро лю», — рэ зю-
ма ваў Аляк сандр Ка нюк.

У ме ра пры ем стве так са-
ма пры ня лі ўдзел на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір 
Ся маш ка, на мес нік кі раў ні-
ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Мі ка лай Снап коў, на мес нік 
дзяр жаў на га сак ра та ра Са-
ве та Бяс пе кі Анд рэй Уцю рын, 
стар шы ня След ча га ка мі тэ та 
Іван На ске віч, на мес нік стар-
шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Ула дзі мір Ку ха раў 
і прад стаў ні кі шэ ра гу мі ніс-
тэр стваў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



На кант ро ліНа кант ро лі  

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Трамп: ЗША бу дуць вы му ша ны 
цал кам зні шчыць КНДР 
у вы пад ку па гро зы

Злу ча ным Шта там у вы пад ку па гро зы для са міх ся бе 
або для сва іх са юз ні каў прый дзец ца «цал кам зні шчыць» 
КНДР. Пра гэ та, вы сту па ю чы ў хо дзе агуль на па лі тыч най 
дыс ку сіі на Ге не раль най Асамб леі ААН, за явіў прэ зі дэнт 
ЗША До нальд Трамп.

Ён пад крэс ліў, што Ва шынг тон га то вы гэ та зра біць, вы-
ка заў шы над зею на тое, што гэ та га не ад бу дзец ца.

Трамп так са ма па дзя ка ваў Ра сіі і Кі таю за тое, што яны 
пад тры ма лі но выя санк цыі ААН су праць Пхень я на, за клі-
каў шы пры гэ тым ак ты ві за ваць гэ тыя на ма ган ні. «Дзя куй 
усім, хто ўдзель ні чаў, але мы па він ны зра біць больш», — 
ад зна чыў ён. «Абу раль на, што не ка то рыя кра і ны не толь кі 
вя дуць ган даль з та кім рэ жы мам, але так са ма па стаў ля юць 
яму зброю і пад трым лі ва юць яго фі нан са ва», — да даў аме-
ры кан скі кі раў нік.

Прэ зі дэнт ЗША із ноў на зваў лі да ра КНДР Кім Чэн Ына 
«ча ла ве кам-ра ке тай», які пра во дзіць са ма губ ную па лі ты ку. 
«Паў ноч най Ка рэі час пры знаць, што дэ нук ле а ры за цыя — 
гэ та адзі ная пры маль ная бу ду чы ня», — да даў ён.

Раз бу раль нае зем ле тра сен не ў Мек сі цы
Коль касць за гі ну лых у вы ні ку 

ма гут на га зем ле тра сен ня ў Мек-
сі цы ўзрас ла да 258. Пра гэ та 
па ве да міў кі раў нік на цы я наль-
най ава рый на-вы ра та валь най 
служ бы Лу іс Фэ лі пэ Пу эн тэ. Ра-
ней па ве дам ля ла ся пра 149 за гі-
ну лых. Ка ля 4,6 міль ё на лю дзей 
за ста лі ся без элект рыч нас ці. У Ме хі ка на пра ця гу не каль кіх 
га дзін не пра ца ва ла ма біль ная су вязь. Ула ды аб вяс ці лі ў 
ста лі цы рэ жым над звы чай на га ста но ві шча.

Зем ля трус маг ні ту дай 7,1 ба ла зда рыў ся на паў днё вым 
ус хо дзе Мек сі кі 19 ве рас ня ўве ча ры. За тым ад бы ло ся больш 
за 10 аф тэр шо каў. Пад зем ныя штурш кі раз бу ры лі больш 
за 40 бу дын каў у Ме хі ка. Як пе рад ае Thе Guаrdіаn, пад-
час зем ля тру су аб ва лі ла ся царк ва, раз ме шча ная на схі лах 
вул ка на Па па ка тэ петль. Там у гэ ты час пра хо дзі ла служ ба, 
15 ча ла век за гі ну лі.

Мек сі кан скія сей смо ла гі за раз ацэнь ва юць сі ту а цыю на 
вул ка не як «чыр во ную тры во гу» — адзін з най вы шэй шых 
уз роў няў не бяс пе кі, пе рад ае «Ін тэр факс». Па куль, зрэш ты, 
вул кан толь кі вы кід вае слу пы ды му.

У бель гій скіх во дах Паў ноч на га мо ра 
знай шлі пад лод ку ча соў Пер шай су свет най 
вай ны з за гі ну лай ка ман дай унут ры

У Паў ноч ным мо ры на за ха дзе Бель гіі ка ля пор та Астэн дэ 
зной дзе на ня мец кая пад вод ная лод ка даў жы нёй 27 мет-
раў і шы ры нёй пяць мет раў ча соў Пер шай су свет най вай-
ны, як мяр ку ец ца, з це ла мі чле наў экі па жа, пі ша га зе та 
Dе Stаndааrt.

Пад лод ка зна хо дзіц ца на глы бі ні ка ля 30 мет раў. Яе дак-
лад нае мес ца зна хо джан не не аб на ро ду ец ца, каб ту ды не 
тра пі лі ама та ры, якія мо гуць па шко дзіць зна ход ку.

У та кіх пад лод ках звы чай на бы лі 22 чле ны экі па жа і 
ка ман дзір. Ву чо ныя мяр ку юць, што це лы ма ра коў яшчэ 
зна хо дзяц ца ўнут ры. «Усе лю кі за чы не ныя. Гэ та па каз вае 
на тое, што лод ка не бы ла вы яў ле на ра ней, і на тое, што 
23 ча ла ве кі з за гі ну ла га экі па жа ўсё яшчэ зна хо дзяц ца 
там», — па ве да міў кі раў нік экс пе ды цыі Дэ ка лу вэ. Пры чы-
ны кру шэн ня не вя до мыя, ад нак ха рак тар па шко джан няў на 
на са вой част цы па каз вае на тое, што лод ка па да рва ла ся на 
мі не. Да след чы кі мяр ку юць, што га вор ка ідзе пра пад лод ку 
UB-ІІ, якія бу да ва лі ся ў 1915—1916 га дах і маг лі апус кац ца 
на глы бі ню ка ля 50 мет раў.

БЛУКАЎ ПЯЦЬ ДЗЁН
...70-га до вы ма гі ляў ча нін Дзміт рый Ні кі цен ка. 

14 ве рас ня ён пай шоў у гры бы са свай го дач на га 
до ма, што ў вёс цы За лес се Ма гі лёў ска га ра ё на, 
і знік. У по шу ках пры ма лі ўдзел мі лі цы я не ры, 
ра та валь ні кі, ра бот ні кі ляс га са і шмат ін шых не-
абы яка вых лю дзей. Але знай сці ча ла ве ка па-
шчас ці ла не па срэд на су пра цоў ні кам Ма гі лёў ска-
га ра ён на га аддзе ла ўнут ра ных спраў — на чаль-
ні ку ад дзя лен ня вы шу ко вай ра бо ты ад дзе ла 
кры мі наль на га вы шу ку пад пал коў ні ку мі лі цыі 
Але гу БЫЧ КО ВУ, опер упаў на ва жа на му гэ та га 
ж ад дзя лен ня ма ё ру мі лі цыі Паў лу АХРА МО-
ВІ ЧУ і мі лі цы я не ру-кі роў цу стар шы не мі лі цыі 
Рус ла ну ГУ ЛА КО ВУ. Яны на ткну лі ся на грыб ні ка 
не па да лёк ад вёс кі На ва сёл кі Вен да раж ска га 
сель са ве та — пры клад на за сем кі ла мет раў ад 
та го мес ца, дзе пен сі я нер пер ша па чат ко ва зай-
шоў у лес.

— Муж чы на ля жаў на зям лі, быў вель мі аслаб-
ле ны, на мяс цо вас ці не ары ен та ваў ся. Мы па кла-
па ці лі ся, каб як ма га хут чэй пе ра даць яго ў ру кі 
ме ды каў, — удак лад ніў Алег Быч коў.

Пас ля двух дзён блу кан няў па ле се ад шу ка-
ла ся і 88-га до вая жы хар ка Крас на поль ска га ра-
ё на Ве ра Кар пен ка. Знай сці да ро гу да до му ёй 
да па маг лі су пра цоў ні кі Крас на поль ска га РА УС. 
На здзіў лен не жан чы на ад чу ва ла ся бе доб ра і ў 
шпі та лі за цыі не ме ла па трэ бы.

У Ма гі лёў скай воб лас ці по шу ка мі грыб ні коў у 
гэ тым се зо не зай ма юц ца не ўпер шы ню. За блу ка-
ла му 68-га до ва му ма гі ляў ча ні ну гэ та на огул каш-
та ва ла жыц ця — не вы тры ма ла хво рае сэр ца.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі ра яць ама та рам ці ха га 
па ля ван ня быць больш ад каз ны мі за свае па во-
дзі ны ў ле се, па пя рэдж ваць род ных, па маг чы-
мас ці браць з са бой спа да рож ні ка. Апра на цца 
трэ ба ў яр кую воп рат ку, мець пры са бе за пас 
ва ды, нож, за пал кі і ма біль ны тэ ле фон, які па ві-
нен быць цал кам за ра джа ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

ПЕН СІ Я НЕ РА 
ВЫ НЕС ЛІ З ЛЕ СУ 

НА РУ КАХ
А по шу кі хлоп чы ка ў пу шчы 
па куль плё ну не да лі...

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы УУС Гро дзен ска-
га абл вы кан ка ма, жы хар па сёл ка Дзіт ва Лід ска-
га ра ё на вы пра віў ся ў лес у гры бы 18 ве рас ня. 
У ней кі мо мант 68-га до вы муж чы на зра зу меў, 
што за блу дзіў ся. Ён па тэ ле фа на ваў сва я кам і 
рас ка заў, дзе па кі нуў ма шы ну і ў які бок на кі ра-
ваў ся. У мі лі цыю па ве дам лен не аб знік лым ча ла-
ве ку па сту пі ла ка ля 22 га дзін. Да та го ча су тэ ле-
фон муж чы ны раз ра дзіў ся. На по шу кі ад пра ві лі ся 
су пра цоў ні кі ро ты па труль на-па ста вой служ бы 
Лід ска га РА УС. Сі ту а цыю ўсклад ня лі дрэн нае 
на двор'е і цем ра, а так са ма ры зы ка на ткнуц ца на 
баг ну. Мі лі цы я не ры не каль кі ра зоў пра ча са лі лес, 
кож ны раз упі ра ю чы ся ў ба ло та. А па ло ве дру-
гой но чы па чу лі кры кі ча ла ве ка. Муж чы на моц на 
змерз і сам пе ра соў вац ца не мог. Су пра цоў ні кі 
мі лі цыі вы нес лі яго з ле су на ру ках.

А вось по шу кі знік ла га ў Бе ла веж скай пу шчы 
10-га до ва га жы ха ра вёс кі Но вы Двор Свіс лац-
ка га ра ё на пра цяг ва юц ца. У іх удзель ні ча юць 

не каль кі сот няў ча ла век з на ва коль ных рэ гі ё наў 
і ста лі цы. Мак сім Мар ха люк знік яшчэ ў су бо ту 
16 ве рас ня — ён ад пра віў ся ў лес у гры бы і знік. 
Паз ней у пу шчы бы лі зной дзе ны яго ве ла сі пед і 
па кет. У ця пе раш ні час у по шу ка вых ме ра пры-
ем ствах у Бе ла веж скай пу шчы пры ма юць удзел 
су пра цоў ні кі мі лі цыі, МНС і ва лан цё ры. Зо на по-
шу ку дзі ця ці ла ка лі за ва ная да ра ды у са ў 40 кі-
ла мет раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

МІ НА 
ЗА ПА ВО ЛЕ НА ГА 

ДЗЕ ЯН НЯ
У ве рас ні толь кі гуль тай не па бы ваў у ле се, 

які ра дуе ба га тым ура джа ем гры боў. Ад нак, як 
па каз ва юць да сле да ван ні Мінск ага аб лас но га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя, не ўсе яны пры дат ныя для ежы. Знач нае 
пе ра вы шэн не ра дые нук лі даў цэ зію-137 вы яў ля-
ец ца ў гры бах, са бра ных у ля сах Ва ло жын ска-
га ра ё на. Удзель ная ак тыў насць гэ та га рэ чы ва 
ў ада бра ных для пра вер кі про бах пе ра вы ша ла 
1500 Бк/кг. Да пу шчаль ны ўзро вень — не больш 
як 370 Бк/кг. Та кія да ры пры ро ды ні ў якім ра зе 
нель га ўжы ваць у ежу, ра яць спе цы я ліс ты, а гры-
бы з ва ло жын скіх ля соў трэба аба вяз ко ва пра вя-
раць у ла ба ра то ры ях. А так са ма па пя рэдж ва юць, 
што ў лес у ва ко лі цах Івян ца і ў На лі боц кую пу шчу 
на «ці хае па ля ван не» на огул лепш не ха дзіць.

У той жа час, як за свед чыў ла ба ра тор ны ана-
ліз, утры ман не ра дые нук лі даў цэ зію-137 у ляс-
ных «тра фе ях» з ма сі ваў Уз дзен ска га, Мінск ага, 
Круп ска га, Дзяр жын ска га ра ё наў Мін скай воб-
лас ці не пе ра вы ша ла да пу шчаль ныя нор мы.

Пра ве рыць гры бы мож на ў ра дые ла гіч най ла-
ба ра то рыі цэнт ра, які зна хо дзіц ца ў Мін ску па 
ву лі цы П. Броў кі, а так са ма ў за наль ных цэнт рах 
гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі, акра мя Сма ля віц ка га ра ё-
на. Для на сель ніц тва гэ тая па слу га бяс плат ная.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by



МАЙ СТЭР СТВУ 
ВУ ЧАЦЬ МЭТ РЫ 
ЖУР НА ЛІС ТЫ КІ

Сён ня ў Грод не на ба зе 
рэ дак цыі «Гро дзен скай 
праў ды» бу дзе рас па ча-
ты твор чы пра ект «Шко ла 
жур на ліс ты кі «Май стэр ня 
BY-RU». Ар га ні за та ры — 
Бе ла рус кі са юз жур на-
ліс таў і су поль насць жур-
на ліс таў Бе ла ру сі і Ра сіі 
«Друзья-Сяб ры» пры 
пад трым цы Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Гро дзен ска га 
аб лас но га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та.

На ву чан не раз лі ча на на цэ-
лы год. Вы ні кі ар га ні за та ры 
шко лы, за ня ткі якой ня змен-
на бу дуць пра хо дзіць у Грод-
не, пад вя дуць у маі 2018 го да. 
У пра гра ме за ня ткаў — су стрэ-
чы, се мі на ры, мэ тай якіх з'яў ля-
ец ца па вы шэн не пра фе сій най 
ква лі фі ка цыі жур на ліс таў, рэ-
дак та раў, ме не джа раў, РR-спе-
цы я ліс таў, ства рэн не су час ных 
якас ных ін фар ма цый ных пра-
дук таў. Вы клад чы ка мі ў «Май-
стэр ні BY-RU» ста нуць вя до мыя 
ў Бе ла ру сі і Ра сіі жур на ліс ты.

— Мы раз ліч ва ем, што да за-
ня ткаў у на шай шко ле пры чы-
няц ца ма ла дыя ка ле гі з роз ных 
кут коў на шай кра і ны, — вы каз-
вае ўпэў не насць адзін з ма дэ ра-
та раў пра ек та, кан ды дат гіс та-
рыч ных на вук Ва дзім Гі гін.

Сяр гей ШЫЧ КО.

На слыхуНа слыху  


