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Рэк тар Брэсц ка га дзяр жаў-
на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Пётр ПОЙ ТА ня даў на ад зна-
чыў 40-год дзе сва ёй пра цы 
ў на ву чаль най уста но ве. 
Пётр Сця па на віч, да рэ чы, і 
ву чыў ся ў гэ тай ВНУ, а по-
тым прай шоў усе служ бо-
выя пры ступ кі ад асіс тэн та 
ка фед ры да пра фе са ра. І 
вось ужо больш за 10 га доў 
па спя хо ва кі руе ўні вер сі тэ-
там. Пётр Пой та вя дзе вя-
лі кую гра мад скую ра бо ту, 
з'яў ля ец ца дэ пу та там аб-
лас но га Са ве та, а так са ма 
стар шы нёй аб лас ной ар га ні-
за цыі рэс пуб лі кан ска га гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь». З ім на ша гу тар ка.
— Апош нім ча сам, ка лі ў 

Брэс це ад кры ва юц ца но выя 
знач ныя аб' ек ты, аба вяз ко ва «гу чыць» тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт. Згад ва ец ца, што ву чо ныя, спе цы я ліс-
ты пры ма лі ўдзел у пра ек та ван ні, ін жы нер ным за-
бес пя чэн ні тых ці ін шых скла да ных бу дын каў. Ды 
і не толь кі ў Брэс це: ам фі тэ атр «Сла вян ска га ба-
за ру» ўзво дзі лі ў Ві цеб ску, ёсць аб' ек ты ў ін шых 
га ра дах. Ра бо та на бу доў лях пра цяг ва ец ца?

— Пас ля зга да на га ва мі «Сла вян ска га ба за ру» 
мы ўдзель ні ча лі ва ўзвя дзен ні больш чым трох дзя-
сят каў аб' ек таў у рэс пуб лі цы. Не ка то рыя ра бо ты 
пра ве дзе ны ў га ра дах Ра сіі. Ця пер вы кон ва ем пэў-
ныя за ка зы парт нё раў з Ка зах ста на.

Мы га то вы ака заць да па мо гу прак ты кам у лю бых 
кі рун ках: па чы на ю чы ад пад рых тоў кі і па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кад раў, аб сле да ван ня аб' ек таў як на 
ста дыі бу даў ніц тва, так і па бу да ва ных, уся го спект ра 
пы тан няў рэ кан струк цыі аб' ек таў. У нас ёсць на ву-
ко выя сі лы, вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, каб 
вы ка наць за ка зы вы твор час ці. Да та го ж мы заў сё-
ды га то вы пра па на ваць но вы ва ры янт ра шэн ня той 
ці ін шай праб ле мы.

Днямі на са ве це ўні вер сі тэ та я ўру чаў па свед чан ні 
і ін шыя ад зна кі вы клад чы кам, пад чы ім кі раў ніц твам 
сту дэн ты ста лі лаў рэ а та мі роз ных на ву ко ва-прак тыч-
ных кон кур саў, а так са ма па свед чан ні і па тэн ты тым 
на шым ву чо ным, чые ра бо ты атры ма лі пры знан не на 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Гэ та быў пер шы са вет пас-
ля лет ніх ка ні кул. За гэ ты пе ры яд у нас на збі ра ла ся 
двац цаць ад знак пры знан ня но вых бу даў ні чых ідэй.

— А якім быў шлях да рэа лі за цыі, да прак тыч-
на га ўва саб лен ня на зва ных ідэй?

— Так, кошт гэ тых ідэй уз ня ўся б на не каль кі 
па рад каў, ка лі б іх уда ло ся ўва со біць у ін жы нер ных 
ра шэн нях. Але для гэ та га па трэб ны фі нан са выя 
срод кі, якія мы не заў сё ды мо жам знай сці са ма-
стой на. Да рэ чы, вель мі спа дзя ём ся на су стрэ чу са 
стар шы нёй абл вы кан ка ма Кан стан ці нам Су ма рам, 
якая за пла на ва на на ліс та пад. Кі раў ні кі ўсіх ча ты рох 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў воб лас ці бу дуць 
ра іц ца з гу бер на та рам аб ства рэн ні сіс тэ мы пад-
трым кі перс пек тыў ных для вы твор час ці ідэй, маг чы-
ма, за кошт іна ва цый на га фон ду воб лас ці.

— Пра рас пра цоў кі ва шых ты ту ла ва ных вы-
клад чы каў мы ве дам, не ка то рыя аб' ек ты згад-
ва лі з ва мі на па чат ку раз мо вы. А ва ша мо ладзь 
так са ма мо жа пра па на ваць на род най гас па дар-
цы неш та но вае і перс пек тыў нае?

— Не ка то рыя ідэі і рас пра цоў кі ма ла дых цал кам 
вар тыя пры мя нен ня на прак ты цы. Я маю на ўва зе 
як брэсц кіх ма ла дых ву чо ных, так і тых, хто аба ра-
ня ец ца на на шым са ве це.

— Даў но пра цуе са вет у Брэсц кім тэх ніч ным 
уні вер сі тэ це?

— Са вет па аба ро не кан ды дац кіх ды сер та цый 
па бу даў ні чых спе цы яль нас цях пра цуе ў нас во сем 
га доў. З адзі нац ца ці яго чле наў во сем ма юць на ву ко-
вую сту пень дак та роў на вук, ас тат нія — кан ды да ты. 
Са вет прад' яў ляе да во лі вы со кія па тра ба ван ні да 
ды сер тан таў. Да стат ко ва бу дзе ска заць, што за ўвесь 
час ра бо ты з пры клад на паў сот ні ды сер та цый, якія 
прай шлі праз наш са вет, ні вод ная не бы ла ад хі ле на 
вы шэй шай атэс та цый най ка мі сі яй кра і ны. Вось і дня-
мі ў нас прай шла аба ро на кан ды дац кіх ды сер та цый 
на шай ас пі рант кі і ас пі ран та По лац ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та. Іх ра бо ты пра дэ ман стра ва лі пры стой ны 
ўзро вень. Мож на спа дзя вац ца, што гэ тыя ма ла дыя 
лю дзі ска жуць сваё сло ва ў бу даў ні чай на ву цы.

— Ця пер пад рых тоў кай бу даў ні чых кад раў 
зай ма юц ца мно гія на ву чаль ныя ўста но вы рэс-
пуб лі кі. Якую ра бо ту пра во дзіць уні вер сі тэт як 
лі дар у пад рых тоў цы бу даў ні коў?

— Мы з ка ле га мі-ад на дум ца мі лі чым, што за раз 
вель мі важ на на ву чыць сту дэн таў ка рыс тац ца раз на-
стай ны мі пра грам ны мі комп лек са мі. Ця пер іс нуе да-
стат ко ва пра грам, якія да зва ля юць раз лі чыць лю быя 

кан струк цыі. Та му на алім пі я дах 
па спе цы яль нас ці, якія мы пра во-
дзім, сту дэн ту да ец ца за дан не на 
кам п'ю та ры спра ек та ваць кар кас 
бу дын ка з улі кам усіх су час ных 
па тра ба ван няў. Боль шасць ка лег 
нас пад трым лі вае, і ўсё ж асоб-
ныя ўста но вы па куль ус тры ма лі-
ся ад удзе лу ў алім пі я дзе. Але ж 
жыц цё не ўза ба ве пры му сіць усіх 
па мя няць сіс тэ му на ву чан ня, зра-
біць яе больш ін фар ма цый на на-
сы ча най і ма біль най.

Па тлу ма чу, пра што ідзе га-
вор ка. Не ка то рыя дыс цып лі ны 
мы вы кла да ем 40-50 га доў фак-
тыч на ад ноль ка ва і ба ім ся ады сці 
ад пры выч на га: зда ец ца, што са 
зме най фор мы вы кла дан ня неш та 
кар ды наль на па ру шыц ца. Та му, 
як мы вы во дзі лі, умоў на ка жу чы, 
фор му лу Тэй ла ра са сту дэн та мі, 

так і ця пер ву чым іх вы во дзіць тую фор му лу, ма ю чы 
на ўва зе, што ён, сту дэнт, бу дзе тры маць скла да нае 
ра шэн не гэ тай за да чы ў па мя ці. А мо жа, ця пер гэ та і 
не па трэб на? Мо жа, да стат ко ва па ка заць, з да па мо гай 
якой пра гра мы вы ра ша ец ца гэ тая праб ле ма! Яны на 
сва іх ай фо нах, якія ў кож на га ця пер у кі шэ ні, па спя хо-
ва спра вяц ца з за да чай і пой дуць да лей у ву чэб ным 
пра цэ се. Аль бо яшчэ адзін, больш на гляд ны прык лад. 
Пры хо дзіць сту дэнт на пер шы курс, мы вы кла да ем яму 
«Бу даў ні чыя ма тэ ры я лы» і, вя до ма, аба пі ра ем ся на 
тое, што сён ня ёсць на рын ку. Але прай шло ча ты ры 
га ды і ма тэ ры я лы па мя ня лі ся! Па мя ня лі ся іх асноў ныя 
ўлас ці вас ці, за якія наш умоў ны сту дэнт атры маў ня хай 
са бе і вы дат ную ад зна ку. Та кім чы нам мы пер ша па чат-

ко ва за клад ва ем ад ста ван не. А мо жа, лепш на ву чыць 
сту дэн та ка рыс тац ца ін фар ма цый ным пра дук там, а 
так са ма за клас ці па трэ бу бес пе ра пын на га на ву чан ня. 
Гэ та адзі ны спо саб ця пер не ад стаць ад жыц ця. І не 
толь кі ў га лі не бу даў ніц тва.

— На коль кі за па тра ба ва ны ва шы вы пуск ні кі 
ў на род най гас па дар цы кра і ны?

— Ва ўні вер сі тэ це зай ма ец ца 10800 сту дэн таў 
на ўсіх фор мах на ву чан ня: дзён най, за воч най, вя-
чэр няй. Што год мы вы пус ка ем ка ля 1800 спе цы-
я ліс таў, з якіх пры клад на 450 раз мяр коў ва ем па-
вод ле за явак. У лік апош ніх ува хо дзяць ка ля 230 
ін жы не раў-бу даў ні коў. Дык вось, коль касць за явак 
пе ра вы шае лік ма ла дых спе цы я ліс таў пры клад на ў 
2-2,5 ра за. З ча го мож на ра біць вы сно ву, што на-
шы спе цы я ліс ты за па тра ба ва ны на вы твор час ці, а 
гэ та, у сваю чар гу, на клад вае вя лі кую ад каз насць. 
Мы ўвесь час па він ны пра ца ваць над па вы шэн нем 
уз роў ню пад рых тоў кі кад раў.

— Ха це ла ся б па га ва рыць, Пётр Сця па на віч, з 
ва мі не толь кі як з рэк та рам, але і як з кі раў ні ком 
гра мад скай ар га ні за цыі — пра тую вя лі кую ўва гу, 
якую «Бе лая Русь» на дае ра бо це з мо лад дзю...

— У апош нія га ды са праў ды пра ве дзе ны цэ лы 
шэ раг ак цый, на кі ра ва ных на абу джэн не ці ка вас ці 
да гіс то рыі сва ёй кра і ны, да мі ну ла га і су час на га 
род на га краю ў ася род ку вуч нёў скай мо ла дзі. Вель мі 
па ра да ва ла нас, да рос лых, ак тыў насць школь ні каў 
пры пра вя дзен ні кон кур су са чы нен няў «Пе ра мо га 
дзе да — мая Пе ра мо га». Па ўсёй воб лас ці ўклю чы-
лі ся дзе ці, прый шло шмат ра бот, мно гія вы зна ча лі ся 
глы бі нёй дум кі і ці ка вас цю па да чы. Пе ра мож цаў для 
ўша на ван ня за пра ша лі аба вяз ко ва з іх баць ка мі. 
Уру чэн ні пры зоў, як пра ві ла, пра хо дзі лі ўра чыс та 
пры вя лі кай аў ды то рыі. Па вы шаць прэ стыж ін тэ ле-
кту аль на га, да пыт лі ва га ча ла ве ка мы ба чым ад ной 
з за дач свай го гра мад ска га аб' яд нан ня.

Гэ тым ле там пад час цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня 
10 на шых абі ту ры ен таў на бра лі па 100 ба лаў па роз ных 
прад ме тах, а 101 ча ла век — ад 90 да 100 ба лаў. Уся го 
— 111. Мы за пра сі лі іх ра зам з на стаў ні ка мі-прад мет-
ні ка мі і ўру чы лі каш тоў ныя па да рун кі ад «Бе лай Ру сі». 
На зва ныя вы пуск ні кі ўжо да сяг ну лі пэў ных вяр шынь 
у атры ман ні ве даў, та му іх пуб ліч ная ад зна ка па він на 
па слу жыць пры кла дам для ін шых і та кім чы нам паў плы-
ваць на фар мі ра ван не гра мад скай свя до мас ці.

За раз «Бе лая Русь» мае на мер ак тыў на пра ца-
ваць на тое, каб у Са ве тах дэ пу та таў усіх уз роў няў 
бы ла прад стаў ле на на ша ар га ні за цыя. Та ды вы ра-
шаць лю быя пра грам ныя за да чы на ша га гра мад-
ска га аб' яд нан ня ста не ляг чэй. Ды і зда чы больш 
дроб ныя, мяс цо ва га ўзроў ню, але важ ныя для кан-
крэт на га ча ла ве ка, які, ска жам, пры хо дзіць у на шу 
гра мад скую пры ём ную.

На ша ар га ні за цыя, як вя до ма, з'яў ля ец ца апо рай 
іс ну ю чай ула ды. Мы ха це лі б, каб гэ та апо ра бы ла 
на дзей ная, каб яна ме ла знач ны ўплыў на свя до-
масць лю дзей. А гэ та не маг чы ма без пад трым кі 
ма ла дой част кі гра мад ства.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Ну не маг чы ма сён ня ра біць 
штось ці на па вер. Ку ды там... 

Ужо на ват пісь мо вае сло ва 
не мо жа быць га ран ты яй 

вы ка нан ня аба вя за цель стваў. 
У рэ дак цыю звяр нуў ся 

стар шы ня ад на го 
ка а пе ра ты ва па га зі фі ка цыі. 

Пас ля доў гіх блу кан няў па 
су дах і ін шых ар га ні за цы ях у 

по шу ках праў ды ён вы ра шыў 
рас ка заць най ці ка вей шую, а 

ча сам на ват дзіў ную гіс то рыю 
пра тое, як ужо трэ ці год 

ка а пе ра тыў не мо жа па чаць 
бу даў ніц тва га за пра во да.

ЧА КАЦЬ ГРО ШАЙ 
АД ДЗЯР ЖА ВЫ ПА ГА ДЗІ ЛА СЯ 

ТОЛЬ КІ АД НА КАМ ПА НІЯ
Пас ля та го, як ка а пе ра тыў 

быў сфар мі ра ва ны і афі цый на 
за рэ гіст ра ва ны, яго кі раў ніц тва 
звяр ну ла ся ў ад но пры ват нае 
пра ект нае ўні тар нае прад пры-
ем ства і за мо ві ла там вы ка нан-
не пра ект на-вы шу ко вых ра бот 
для бу даў ніц тва га за пра во да. 
Уза ем ныя аба вя за цель ствы бы-
лі за ма ца ва ны да га во рам пад-
ра ду, дзе бы ло пра пі са на, што і 
хто па ві нен зра біць. Ад нак пад-
рад чык не змог вы ка наць свае 
аба вя за цель ствы свое ча со ва. 
Пас ля не каль кіх па пя рэ джан няў, 
да сла ных аса біс та пад рад чы ку, 
не бы ло ні я кай рэ ак цыі і ра бо ты 
так і не бы лі за вер ша ны. У вы ні-
ку ка а пе ра тыў не мо жа да гэ туль 
па чаць бу даў ніц тва.

«Вый шлі на гэ тую кам па нію 
цал кам вы пад ко ва, — рас па вя-
дае Мі ха іл Ліў шыц, стар шы ня 
спа жы вец ка га ка а пе ра ты ва па 
га зі фі ка цыі «За ці таў ка». — Аб-
звонь ва лі дзяр жаў ныя ар га ні за-
цыі, якія пра па ну юць свае па слу гі 
па пра ек та ван ні га за пра во даў. Ва 
ўмо вах ад сут нас ці фі нан са ван ня 
з бо ку мяс цо ва га бюд жэ ту, якое 
вы дат коў ва ец ца вы кан ка мам на 
га зі фі ка цыю, і ня вы зна ча нас ці 
яго тэр мі наў асноў ным пы тан нем 
да пра ект ных ар га ні за цый бы ла 
га тоў насць іх ча каць фі нан са ван-
ня ад дзяр жа вы (70%). Свае 30% 
мы га то вы бы лі са браць і вы пла-
ціць за пра ект. Усе дзяр жаў ныя 
ар га ні за цыі як адзін ад маў ля лі ся 
за клю чаць да га вор і вы кон ваць 
ра бо ты на та кіх умо вах. Та му 
мы вы му ша ны бы лі па шы рыць 
спектр по шу ку і на пры ват ныя. 
На ней кім сай це (ця пер ужо не 
ўзга даю, на якім) на ад ной са 
ста ро нак быў раз ме шча ны ба нер 
ар га ні за цый, з які мі пра цу юць га-
за ві кі. Ся род іх бы ла спа сыл ка на 
пэў ную кам па нію. Па тэ ле фа на-

ва лі, аб мер ка ва лі пы тан ні, якія 
ці ка вяць нас, су стрэ лі ся. На су-
стрэ чы пры сут ні чаў не па срэд на 
ды рэк тар пра ект най ар га ні за цыі, 
які пра па на ваў свае па слу гі. Ён 
ска заў, што яны так пра ца ва лі 
і з ін шы мі ка а пе ра ты ва мі (га то-
вы ча каць 70% апла ты ад дзяр-
жа вы). Так і за клю чы лі да га вор. 
Спа чат ку ўсё іш ло до сыць хут ка, 
апе ра тыў на вы ра ша лі ся пы тан ні, 
але з на ды хо дам кры зі су ў 2011 
го дзе ўсё пай шло на ўска сяк». 
Удак лад нім, што да га вор пад ра ду 
быў за клю ча ны ў ліс та па дзе 2010 
го да. Тэр мін зда чы да ку мен та цыі 
на дзяр жаў ную экс пер ты зу — да 
17 кра са ві ка 2012 го да.

ЗВЯР НУ ЛІ СЯ Ў СУД
«Мы, у ад па вед нас ці з да га-

во рам, вы ка на лі ўсе ўмо вы да-
су до ва га ўрэ гу ля ван ня спрэч кі 
(не ад на ра зо ва звяр та лі ся да 
ад каз чы ка; акра мя та го, прад-
пры ма лі ся спро бы ўрэ гу ля ваць 
на шы ад но сі ны з пры цяг нен нем 
роз ных дзяр жаў ных ор га наў). Ад-
нак у су вя зі з па ру шэн нем ад каз-
чы кам тэр мі наў вы ка нан ня апош-
ня га эта пу ра бот, мы вы му ша ны 
звяр нуц ца ў суд...», — га во рыц ца 
ў іс ку, які ў рэш це рэшт быў па-
да дзе ны. Уся го ка а пе ра тыў за-
пла ціў ад каз чы ку больш за 135 
міль ё наў руб лёў. Ця пер ка а пе ра-
тыў ха цеў спаг наць пе ню за пра-
тэр мі ноў ку і аба вя заць ад каз чы-
ка вы ка наць па трэб ныя ра бо ты. 
Пра ект ная ар га ні за цыя па він на 
бы ла не толь кі рас пра ца ваць да-
ку мен та цыю, але і ад даць яе на 
дзяр жаў ную экс пер ты зу. Пас ля 
экс пер ты зы да ку мен та цыя бы ла 
вер ну та са шмат лі кі мі не да хо па мі 
пад рад чы ку. Апош ні не выправіў 
па мы лак і не здаў да ку мен та цыю 
на но вую экс пер ты зу.

На жаль, зва рот у суд так са ма 
ні чо га не даў: іск за да во лі лі, але 
ад каз чык толь кі вы пла ціў пе ню 
за пра тэр мі ноў ку. Ха ця ра шэн не 
Гас па дар ча га су да Мін скай воб-
лас ці яшчэ ў снеж ні 2012 го да 
аба вя за ла ад каз чы ка вы ка наць 
да сту дзе ня 2013 го да аба вя за-
цель ствы па да га во ры. Ад нак 
і гэ та не спра ца ва ла. Су до вы 
вы ка наў ца Гас па дар ча га су да 
го ра да Мін ска так са ма ні як не 
змог паў плы ваць на сі ту а цыю: 
па пе ра мі ад каз чы ка бы ло да рэм-
на пу жаць. З тым жа пос пе хам 
спра ца ва лі прад пі сан ні су да на 
вы ка нан не па тра ба ван няў су до-
ва га за га ду Гас па дар ча га су да 
Мін скай воб лас ці спа чат ку ў тэр-
мін да кан ца са ка ві ка 2013 го да, 
а пас ля — да па чат ку чэр ве ня 
2013 го да. Ад каз чы ку за не вы-

ка нан не на ват па гра жа лі пры-
цяг нен нем да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

ЗА МКНЁ НАЕ КО ЛА
«Ёсць ра шэн не і за гад су да, 

якія не вы кон ва юц ца. Ві на ва тыя 
не пры цяг ну ты да ад каз нас ці, 
хоць за не вы ка нан не па ста ноў 
су да, у тым лі ку за га даў, згод на 
з ар ты ку лам 423 Кры мі наль на-
га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
маг чы ма пры цяг нен не да кры мі-
наль най ад каз нас ці, — вы каз вае 
свае прэ тэн зіі стар шы ня ка а пе ра-
ты ва. — Быў на пры ёме ў роз ных 
ін стан цы ях. Ска за лі, што, маў ляў, 
не іх кам пе тэн цыя. Атрым лі ва ец-
ца за мкнё нае ко ла!..»

Ад без вы ход нас ці кі раў нік 
ка а пе ра ты ва звяр нуў ся ў Гас па-
дар чы суд го ра да Мін ска з за-
явай аб тым, каб аб вяс ці лі вы шук 
даў жні ка. Ад нак быў атры ма ны 
на ступ ны ад каз: «...Згод на з арт. 
361 Гас па дар ча га пра цэ су аль на-
га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

гас па дар чы суд пры на яў нас ці за-
явы спаг наль ні ка аб рас па чы нан-
ні вы ка наў чай вы твор час ці мае 
пра ва вы нес ці па ста но ву аб вы-
шу ку даў жні ка-ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка ці гра ма дзя ні-
на праз ор га ны ўнут ра ных спраў. 
Спаг нан не вы дат каў па вы шу ку 
ажыц цяў ля ец ца з даў жні ка па 
за яве ор га на ўнут ра ных спраў у 
су до вым па рад ку. У су вя зі з тым, 
што на вы ка нан ні ў гас па дар чым 
су дзе го ра да Мін ска зна хо дзіц-
ца вы ка наў чая вы твор часць... 
па пры му се... вы ка наць аба вя-
за цель ствы па да га во ры пад-
ра ду, дзе даў жні ком з'яў ля ец ца 
не па срэд на юры дыч ная асо ба, 
аб' явіць вы шук у да чы нен ні да 
прад стаў ні ка даў жні ка не ўяў ля-
ец ца маг чы мым».

— Нон сэнс. Як у су час ным 
све це, ма ю чы юры дыч ны ад рас 
ар га ні за цыі, усе тэ ле фо ны (ста-
цы я нар ныя, ма біль ныя), ра ху нак 
у бан ку, па свед чан не аб рэ гіст ра-
цыі юры дыч най асо бы не маг чы-
ма ад шу каць ча ла ве ка? Поў нае 
трыз нен не. Прос та мне зда ец ца, 
што ка лі б гэ тая ар га ні за цыя пры-
сво і ла ха ця б ад ну дзяр жаў ную 
ка пей ку, то знай шлі б усіх і вы ра-

шы лі гэ тае пы тан не вель мі хут-
ка,  — раз ва жае Мі ха іл Ліў шыц.

Кі раў ніц тва ка а пе ра ты ва вы-
ра шы ла ў рэш це рэшт звяр нуц-
ца ў ор га ны ўнут ра ных спраў. 
Ад каз быў та кі: «Па ве дам ля ем 
Вам, што ў ад дзел па ба раць бе з 
эка на міч ны мі зла чын ства мі УУС 
ад мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на 
г. Мін ска... па сту піў Ваш зва рот у 

част цы не вы ка нан ня да га вор ных 
аба вя за цель стваў з бо ку прад-
стаў ні коў... Ваш зва рот па кі ну ты 
без раз гля ду па сут нас ці ў су вя зі 
з тым, што вы ка нан не функ цый 
па за бес пя чэн ні вы ка наў чай вы-
твор час ці не ўва хо дзіць у кам пе-
тэн цыю ор га наў унут ра ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь...»

«МЫ НІ ЧО ГА 
НЕ МО ЖАМ З ІМІ ЗРА БІЦЬ...»

«Пас ля доў гіх ха джэн няў па 
роз ных дзярж ор га нах у по шу ках 
«праў ды», уз гад нен ня і ў на ступ-
стве аба ро ны сва іх пра воў атры-
маў толь кі шмат па про каў ад 
прад стаў ні коў шмат лі кіх ар га ні за-
цый: маў ляў, са мі ві на ва тыя, трэ-
ба бы ло звяр тац ца ў дзяр жаў ную 
ар га ні за цыю, а гэ тым мы ні чо га 
не бу дзем уз гад няць і ні чо га не 
мо жам з імі зра біць», — дзе ліц ца 
во пы там стар шы ня ка а пе ра ты ва 
і да дае: «Раю ін шым звяр тац ца ў 
вы пад ку не аб ход нас ці толь кі да 
дзяр жаў ных ар га ні за цый. Маг чы-
ма, у вы пад ку не аб ход нас ці, на іх 
мож на бу дзе знай сці ўпра ву. Ад но 
толь кі не зра зу ме ла: ка лі вы кан кам 
рэ гіст руе пры ват ныя ар га ні за цыі, 

вы дае ад па вед ныя лі цэн зіі, то ча-
му ня ма маг чы мас ці вы стаў ляць 
ад па вед ныя па тра ба ван ні і кант-
ра ля ваць іх вы ка нан не? На вош та 
нам столь кі ар га ні за цый? Да вай це 
па кі нем толь кі ад ну. Ня хай яна ўсё 
ро біць пра віль на, у тэр мін, і ні хто 
ёй не бу дзе чы ніць пе ра шкод. Та-
ды ўсё бу дзе яс на».

P.S.
— Міхаіл Зенадзевіч, як, па-

ва ша му, бу дуць раз ві вац ца па-
дзеі да лей?

— Шчы ра ка жу чы, ні я кіх на-
дзей на ста ноў чае вы ра шэн не 
пы тан ня ў мя не аса біс та ня ма. 
Да маг чы ся вы ка нан ня да га вор-
ных аба вя за цель стваў рэ аль на 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ў пра-
ек ці роў шчы ка пра чнец ца сум-
лен не. Ін шых фак та раў, на жаль, 
ня ма. Звяр нуц ца ў ін шую ар га ні-
за цыю (за раз ужо дзяр жаў ную) 
маг чы ма, але трэ ба атры маць ад 
пра ек ці роў шчы ка элект рон ныя 
вер сіі ўсёй да ку мен та цыі, каб 
не ра біць усё на но ва. Па даць у 
суд на пра ек ці роў шчы ка зноў з 
па тра ба ван нем ска са ван ня да-
га во ра і кам пен са цыі за тра ча ных 
срод каў маг чы ма. Але коль кі гэ та 
бу дзе пра цяг вац ца і ка лі срод кі 
бу дуць вы пла ча ны ў поў ным аб'-
ёме, не вя до ма. Іх прос та з'есць 
ін фля цыя, і за гэ тыя гро шы рэа-
лі за ваць пра ект не возь мец ца ні 
ад на ар га ні за цыя.

� � �
Мне ча мусь ці ўспом ні ла ся 

пры каз ка: «Па хі лае дрэ ва ве цер 
не ло міць...» Час та так бы вае і 
прос та ў жыц ці. Па мя таю, як у 
шко ле леп шы мі вуч ня мі заў сё ды 
«за тыр ка лі дзір кі», а «двое чні кі» 
пры гэ тым «бам бук ку ры лі», бо 
з іх не бы ло ча го ўзяць, іх ні чым 
не на пу жа еш — ні дрэн ны мі ад-
зна ка мі, ні вы клі кам баць коў. Так 
і ця пер ад каз чык у га ро ху ся дзіць 
і ча кае, ві даць, што ад яго ад вя-
жуц ца.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

У со неч ны во сень скi дзень 
я зра бiў гэ тыя фо та здым кi на 
брац кiх ва ен ных мо гiл ках у 
Мiн ску. Тут знай шлi свой апош-
нi пры ту лак ге роi Пер шай су-
свет най вай ны: лю дзi з роз ны мi 
во iн скi мi зван ня мi, роз ных са-
слоў яў. Вай на ўраў на ва ла iх усiх 
i да ла ад но iмя — «ах вя ры». Час 
даў iм сваё iмя  — «дзя ды».

У зор най цi шы нi жы вуць мае дзя ды,
Ад туль iм не па чуць, 

як пла ча ве цер зол кi,
На стра ча ных кла дах 

не ўба чыць га ра ды,
У пу шчах не знай сцi сi выя ва ла тоў кi.
У се лi шчах ба гоў дзя ды мае жы вуць,
Iх зор кi сце ра гуць, анё лы апя ку юць.
Але у тых кра ях кры нiч кi не пя юць —
Мар ко цяц ца дзя ды, 

аб На ра чы су му юць.
Эх, каб iз ноў дзя дам 

на рос ны луг сту пiць,
Вяр нуц ца ў бе лы сад, 

дзе вус ны хмель шу ка юць...
Ды ку ля не дае — яна пад сэр цам спiць
I з веч най цi шы нi дзя доў не ад пус кае.

Ра бот ні кі, якія час та ез дзяць у служ-
бо выя ка ман дзі роў кі, ве да юць, што ма-
юць пра ва на кам пен са цыю вы дат каў, 
якія па нес лі пад час вы канан ня за дан ня 
най маль ні ка. Але ў пра цоў ным за ка на-
даў стве, як і ў лю бым ін шым, ёсць свае 
ню ан сы. Тым больш што зу сім ня даў на 
змя ніў ся па ра дак і нор мы кам пен са цыі 
вы дат каў пры служ бо вых ка ман дзі роў-
ках у ме жах Бе ла ру сі. Якія тра ты сён ня 
кам пен су юц ца ў бяс спрэч ным па рад ку, а 
якія па ра шэн ні най маль ні ка? У які тэр мін 
най маль нік па ві нен раз лі чыц ца з ра бот-
ні кам? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА 
ад ка за ла га лоў ны эка на міст упраў лен-
ня фі нан са вай дзей нас ці дзяр жаў ных 
ор га наў Мі ніс тэр ства фі нан саў Воль га 
КА РА ЛІН СКАЯ.

— Най маль нік вы даў гра шо вы аванс 
не за га дзя, а ў пер шы дзень служ бо-
вай ка ман дзі роў кі. Ці пра ду гле джа на 
ней кая ад каз насць у ад но сі нах та ко га 
най маль ні ка?

— Па коль кі ка ман дзі роў ка — раз на від-
насць вы ка нан ня служ бо вых аба вяз каў, 
аб умоў ле ных пра цоў най дзей нас цю, то іс-
нуе ад каз насць за па ру шэн не пра цоў на га 
за ка на даў ства (п. 4 арт. 9.19 Ко дэк са аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях).

— Згод на з Ін струк цы яй №  35, кошт 
пра яз но га да ку мен та вяр та ец ца ў поў-
ным па ме ры (у тым лі ку і кошт па слуг 
па яго афарм лен ні), ка лі ка ман дзі роў ка 
ад мя ні ла ся па пры чы нах, якія не за ле-

жаць ад ра бот ні ка. Ці з'яў ля ец ца хва ро-
ба ра бот ні ка ад ной з та кіх пры чын?

— З'яў ля ец ца.
— Ра бот нік вяр нуў ся са служ бо вай 

ка ман дзі роў кі і прад ста віў ра ху нак за 
пра жы ван не ў двух мес ным ну ма ры вы-
шэй шай ка тэ го рыі «Сту дыя» (пра жы ваў 
у ну ма ры адзін). Ці мае пра ва ар га ні за-
цыя кам пен са ваць ра бот ні ку вы дат кі па 
най ме жы ло га па мяш кан ня ў поў ным 
аб' ёме? Якім чы нам вы зна чыць кошт 
ад на мес на га ну ма ра ў тым вы пад ку, 
ка лі най маль нік ад мо віц ца кам пен са-
ваць вы дат кі па пра жы ван ні ў ну ма ры 
вы шэй шай ка тэ го рыі?

— Кам пен са цыя вы дат каў па най ме жы-
ло га па мяш кан ня пры пра жы ван ні ра бот ні ка 
ў ну ма рах вы шэй шай ка тэ го рыі ажыц цяў-
ля ец ца толь кі з да зво лу най маль ні ка (пад-
пункт 4.2 пунк та 4 Ін струк цыі №35). Вы зна-
чыць кошт ад на мес на га ну ма ра ці ад на го 
мес ца ў ну ма рах з дву ма і больш мес ца мі 
для пра жы ван ня мож на на пад ста ве ін фар-
ма цыі, прад стаў ле най гас ці ні цай па афі цый-
ным за пы це (або на пад ста ве ін фар ма цыі, 
раз ме шча най на сай це гас ці ні цы).

— Ці вяр та ец ца ра бот ні ку, які вяр-
нуў ся з ка ман дзі роў кі, кошт сня дан ку 
ў гас ці ні цы?

— Вяр та ец ца з да зво лу ці ве да ма най-
маль ні ка. Згод на з па ста но вай Са ве та Мін-
сіт раў № 471 «Аб за цвяр джэн ні Пра ві лаў 
гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь», па слу гі гра мад ска га хар ча-
ван ня ад но сяц ца да да дат ко вых па слуг 

гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня і пра да стаў ля-
юц ца са зго ды клі ен та, а не ў аба вяз ко-
вым па рад ку. У су вя зі з гэ тым мэ та згод на 
кам пен са цыя вы шэй зга да ных вы дат каў па 
мер ка ван ні най маль ні ка.

— Ка лі ў ра хун ку на пра жы ван не ў 
гас ці ні цы ўка за ны кошт сня дан ку, ці 
ўплы вае гэ та на па мер су тач ных?

— Ка лі ра бот ні ку най маль нік кам пен-
са ваў кошт сня дан ку, пра да стаў ле на га ў 
гас ці ні цы, су тач ныя вы плач ва юц ца ў па ме-
ры 100% ад уста ноў ле най нор мы.

— Згод на з Ін струк цы яй № 35 з 
9 каст рыч ні ка гэ та га го да, ка лі ра бот ні-
ку пры ма ю чы бок аплач вае хар ча ван-
не, су тач ныя вы плач ва юц ца ў па ме ры 
50% ад уста ноў ле най нор мы. У ка ман-
дзі роў ку ў ме жах Бе ла ру сі на кі ра ва ны 2 
ра бот ні кі. У якім па ме ры вы плач ва юц ца 
ім су тач ныя, ка лі ад на му з ка ман дзі-
ра ва ных пры ма ю чы бок прад аста віў 
трох ра зо вае хар ча ван не, а дру го му — 
толь кі сня да нак?

— У абод вух вы пад ках ра бот ні кам 
кам пен су юц ца су тач ныя ў па ме ры 50% 
ад уста ноў ле най нор мы.

— З 9 каст рыч ні ка гэ та га го да кан-
крэ ты за ва ны пе ра лік ін шых вы дат каў, 
якія па нёс ра бот нік у ін та рэ сах вы ка-
нан ня служ бо ва га за дан ня з да зво лу 
ці ве да ма най маль ні ка. Ту ды ўклю ча-
ны вы дат кі па апла це пра во зу ба га жу 
звыш нор мы бяс плат на га пра во зу, пра-
ез ду транс парт ных срод каў па плат-
ных аў та ма біль ных да ро гах, плат ных 

ста я нак, па слуг су вя зі, кош ту сня дан-
ку, які прад астаў ля ец ца гас ці ні цай. Ці 
з'яў ля ец ца гэ ты пе ра лік за кры тым? Як 
кам пен са ваць ра бот ні ку вы дат кі на за-
праў ку аў та ма бі ля, на вед ван не вы стаў, 
а так са ма ін шыя вы дат кі, звя за ныя з 
вы ка нан нем служ бо ва га за дан ня?

— Пе ра лік — вы чар паль ны. Ра зам з 
тым, най маль нік мо жа ўста на віць ін шыя 
га ран тыі і кам пен са цыі ў ад па вед нас ці з 
Пра цоў ным ко дэк сам.

— У ад па вед нас ці са змя нен ня мі, 
якія ўне се ны 9 каст рыч ні ка ў Ін струк-
цыю №35, змя ні ла ся кроп ка ад лі ку тэр-
мі ну пра вя дзен ня кан чат ко ва га раз лі ку 
з ка ман дзі ра ва ным ра бот ні кам. Так, 30 
дзён ад ліч ва ец ца не са дня за кан чэн ня 
ка ман дзі роў кі, а з дня падачы аван са вай 
спра ва зда чы. Ка лі ўлі чыць, што пры вы-
да чы аван су шля хам пе ра лі чэн ня на ра-
ху нак клі ен та (на бан каў скую пла цеж ную 
карт ку) для прад стаў лен ня спра ва зда чы 
ра бот ні ку да дзе на да 15 пра цоў ных дзён 
са дня вяр тан ня са служ бо вай ка ман дзі-
роў кі, тэр мін кан чат ко ва га раз лі ку з ра-
бот ні кам іс тот на па вя ліч ва ец ца. З чым 
звя за ны та кія зме ны?

— Зы хо дзя чы з прак ты кі пры мя нен ня 
гэ тай нор мы (кан чат ко вы раз лік бух гал-
тар мо жа пра вес ці толь кі пас ля падачы 
ра бот ні кам аван са вай спра ва зда чы), а 
так са ма па ана ло гіі з за меж ны мі ка ман-
дзі роў ка мі.

Пад рых та ва ла На дзея ДРЫ ЛА

�

Пер со наПер со на  ��

Пётр 
ПОЙ ТА:

«ВАЖ НА НЕ АД СТА ВАЦЬ 
АД ЖЫЦ ЦЯ. І НЕ ТОЛЬ КІ 
Ў ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ»

Спрэч ная сі ту а цыяСпрэч ная сі ту а цыя  ��

ГА ЗА ВАЯ «ВАЙ НА» лакальнага маштабу

Пры хо дзіць сту дэнт на пер шы курс, 
мы вы кла да ем яму «Бу даў ні чыя 
ма тэ ры я лы» і, вя до ма, аба пі ра ем ся 
на тое, што сён ня ёсць на рын ку. 
Але прай шло ча ты ры га ды 
і ма тэ ры я лы па мя ня лі ся!

Лепш на ву чыць сту дэн та ка рыс тац ца 
ін фар ма цый ным пра дук там, 
а так са ма за клас ці па трэ бу 
бес пе ра пын на га на ву чан ня. Гэ та адзі ны 
спо саб ця пер не ад стаць ад жыц ця. 
І не толь кі ў га лі не бу даў ніц тва.

«Ёсць ра шэн не і за гад су да, якія не вы кон ва юц ца. 
Ві на ва тыя не пры цяг ну ты да ад каз нас ці, хоць 
за не вы ка нан не па ста ноў су да, у тым лі ку 
за га даў, маг чы ма пры цяг нен не да кры мі наль най 
ад каз нас ці».

ГГа за рэ гу ля тар ны пункт у Пу ха ві чах, а за рэ гу ля тар ны пункт у Пу ха ві чах, 
да яко га па він ны пад клю чыць бу ду чы га за пра вод.да яко га па він ны пад клю чыць бу ду чы га за пра вод.

Твае пра выТвае пра вы  ��

На што раз ліч ваць пас ля ка ман дзі роў кі?

Гля дзі це!Гля дзі це!  ��

ЛЕ ГЕН ДА АЖЫ ВАЕ
Якім быў зна ка мі ты ха ке іст Ва ле-

рый Хар ла маў да та го, як яго імя ста ла 
сім ва лам са вец ка га ха кея, праз якую 
за гар тоў ку трэ ба прай сці на шля ху да 
вя лі кай спар тыў най сла вы, ча му пер шы 
матч су пер се рыі СССР—Ка на да 1972 
го да быў чымсь ці знач на боль шым, 
чым прос та гуль ня... Усё гэ та — част кі 
вя лі кай прэм' е ры бія гра фіч най дра мы 
«Ле ген да №  17», зня тай сё ле та ра сій-
скі мі кі не ма та гра фіс та мі.

Дзе ля ўва хо джан ня ў ро лю ма ла ды, але 
ўжо да во лі вя до мы ак цёр Да ні ла Каз лоў-
скі («Мы з бу ду чы ні», «ДухLess», «Шпі ён») 
пра вёў ча ты ры ме ся цы на лё дзе, спа сці га-
ю чы сак рэ ты ха кея. На зі раль ні кі ад зна чы лі, 
што Да ні ла на ват знеш не стаў па доб ны да 
ма ла до га Ва ле рыя, а пас ля вы ха ду стуж кі 
на эк ра ны кры ты кі пры зна лі: у «яго» Хар-
ла ма ва ве рыш і яму су пер ажы ва еш. Ро-
лю «баць кі» са вец ка га ха кея, зна ка мі та га 
трэ не ра збор най СССР Ана то ля Та ра са ва 
бліс ку ча вы ка наў Алег Мень шы каў. Ад на 
з ро ляў, да рэ чы, да ста ла ся сы ну Ва ле рыя 
Хар ла ма ва Аляк санд ру, які сыг раў ха ке іс та 
з ча бар куль скай ка ман ды «Зор ка».

Ка лі: 7 ліс та па да, 18.30.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

Да ведамаДа ведама  ��

ДА ДАТ КО ВЫЯ ЦЯГ НI КI — 
ДА СВЯ ТАЎ

Пад час лiс та па даў скiх свя таў Бе ла рус кая чы-
гун ка па вя лi чыць коль касць цяг нi коў: у вы хад ныя 
i свя точ ныя днi iх бу дзе да дат ко ва кур сi ра ваць 
больш за 30 — як у ме жах кра i ны, так i ў мiж на-
род ных зно сi нах.

Так, у рас кла дзе з'я вяц ца да дат ко выя цяг нi кi ў зно-
сi нах па мiж Мiнск ам i Го ме лем. На прык лад, №632/631 
бу дзе вы хо дзiць са ста лi цы 3, 17 i 24 лiс та па да; 
№631/632 з Го ме ля — 6 i 10 лiс та па да. Да дат ко выя 
цяг нi кi бу дуць так са ма кур сi ра ваць па марш ру тах 
Мiнск — По лацк i Мiнск — Пiнск.

Да дат ко выя мiж на род ныя цяг нi кi пры зна ча ны па 
на ступ ных марш ру тах: Ба ра на вi чы — Маск ва — 
Брэст; Брэст — Маск ва — Брэст; Брэст — Маск ва  — 
Ба ра на вi чы; Брэст — Маск ва — Го мель; Маск ва — 
Мiнск; Маск ва — Брэст.

Тран зi там праз Бе ла русь у свя точ ныя днi бу дуць 
кур сi ра ваць да дат ко выя цяг нi кi: №247/248 Санкт-Пе-
цяр бург — Львоў (ад праў лен не з Санкт-Пе цяр бур га 
2 лiс та па да), №79/80 Ка лi нiнг рад — Санкт-Пе цяр бург 
(ад праў лен не з Ка лi нiнг ра да 4 лiс та па да), №120/119 
Сма ленск — Санкт-Пе цяр бург (ад праў лен не са Сма-
лен ска 1 лiс та па да).

Так са ма пла ну ец ца пры зна чыць шэ раг да дат ко вых 
цяг нi коў рэ гi я наль ных лi нiй эка ном-кла са.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


