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Учо ра на ша чэм пі ён ка па дзя лі ла-
ся ін шы мі пад ра бяз нас ця мі пра ек та 
«Гарад скі бія тлон».

— Як прый шла ідэя пра вя дзен ня 
бія тлон ных спа бор ніц тваў у Мін ску з 
удзе лам усіх ах вот ных?

— Пас ля та ко га ўда ла га се зо на ўва га 
ба лель шчы каў да мя не вы рас ла. Зра-
зу ме ла, што кож на му фі зіч на не маг чы-
ма на даць ува гу і ад ка заць на кож нае 
па ве дам лен не. І да мя не прый шла ідэя 
ар га ні за ваць ме ра пры ем ства як па слан-
не тым лю дзям, якія са праў ды лю бяць 
бія тлон. Па да рыць ім спар тыў нае свя та, 
свя та для ўсёй сям'і. Важ на, што пры няць 
удзел у ім змо гуць усе ах вот ныя, бо бія-
тлон — до сыць спе цы фіч ны від спор ту, 
яго нель га ад чуць на са бе, прос та вый-
шаў шы на двор з мя чом. Мне за ха це ла ся 
зра біць та кі свое асаб лі вы па да ру нак і 
даць шанц га ра джа нам па спра ба ваць 
ся бе ў гэ тым вы дат ным ві дзе спор ту. Я 
спа дзя ю ся, што ў нас усё атры ма ец ца, 
а свя та бу дзе вя сё лым, за па мі наль ным і 
ці ка вым. Ха чу ад зна чыць, што гэ та толь-
кі пер шая, проб ная ак цыя. Хо чац ца, вя-
до ма, раз ві ваць гэ тую ідэю і да лей.

— Вы ка за лі пра спе цы фі ку ві ду 
спор ту. Зра зу ме ла, што гэ та страль-
ба і бег на лы жах. Як бу дзе гэ та рэа лі-
за ва на ў фар ма це ме ра пры ем ства?

— Па ча так ме ра пры ем ства мы пла-
ну ем у 12.00 з за пус кам эс та фет на пра-
ця гу кож най га дзі ны. Эс та фе ты бу дуць 
і да рос лы мі, і дзі ця чы мі, і ся мей ны мі. 
Рэа лі за ва на гэ та бу дзе ў вы гля дзе кро-
су са страль бой, та му што вы пус каць 
лю дзей на лы жа ро ле рах бы ло б да стат-
ко ва не бяс печ на.

— Як пра хо дзіць рэ гіст ра цыя?
— Рэ гіст ра цыя ідзе до сыць ак тыў на, і 

за ста ло ся ма ла воль ных мес цаў у да рос-
лыя эс та фе ты. Пры чым у муж чын скія 
ня ма зу сім. У пад лет ка выя эс та фе ты 
па ру мес цаў яшчэ ёсць, але рэ гіст ра цыя 
ў ся мей ную эс та фе ту пра хо дзіць да во лі 
па воль на. Та му за клі каю га ра джан і ўсіх 
жы ха роў Бе ла ру сі ма ты ва ваць сям'ю на 
пра вя дзен не ак тыў на га вы хад но га. Та-
му што сям'я — гэ та ду шэў ная цеп лы ня 
ў до ме. Да вай це ўдзель ні чаць больш 
ак тыў на!

— А вы пры ме це ўдзел у ме ра пры-
ем стве?

— Так, вя до ма. У пер шую чар гу бу ду 
ўзна га родж ваць пе ра мож цаў і пры зё-
раў. Акра мя та го, на ве даю кож ную зо ну. 
Бу дзе на ме ра пры ем стве так са ма і ўся 
бія тлон ная ка ман да. Мы яшчэ па ду ма ем 
над тым, як кан крэт на пры няць удзел у 
ме ра пры ем стве. Мо жа, на ват на старт 
ад ной з го нак вый дзем.

— Прэ мі яль ныя бу дуць?
— Прэ мі яль ныя ў якас ці гра шо вых 

пры зоў уру чац ца не бу дуць. Бу дуць доб-
рыя па да рун кі ад кам па ній-спон са раў.

— Пас ля фе е рыч на га мі ну ла га се зо-
на вы ўно сі лі зме ны ў пад рых тоў ку?

— Між се зон не яшчэ ў са мым раз-
га ры. Ця пер мы пра во дзім час у рэ-
кан стру я ва ных Раў бі чах. Умо вы там 
ство ра ны не бла гія. Што ты чыц ца пад-
рых тоў кі, у на шай ка ман дзе но вы трэ-
нер — Аль фрэд Эдэр. З па чат ку се зо на 
мы пра цу ем ра зам. План пад рых тоў-
кі ад ра ней шых не вель мі ад роз ні ва-
ец ца. Але не ка то рыя збо ры я імк ну ся 
пра во дзіць ін ды ві ду аль на. Пра цу ец ца 
з аў стрый скім спе цы я ліс там доб ра. Яму 
па да ба ец ца на ша ка ман да. Ён ад каз-
вае за пад рых тоў ку жа но чай па ло вы, 
а муж чын скую пры не аб ход нас ці кан-

суль туе. Як паў стаў са юз? Вы ве да е це, 
што Кла ус Зі берт не пра цяг нуў су пра-
цоў ніц тва па ста не зда роўя. Паў ста ла 
не аб ход насць у во пыт ным ча ла ве ку. 
Ду маю, Эдэр цал кам па ды хо дзіць на 
гэ тую ро лю. І ён пры жыў ся ў ка ман дзе. 
Усе спарт сме ны вы дат на да яго ста-
вяц ца. Што ты чыц ца Зі бер та, то ўсіх 
пад ра бяз нас цяў, зра зу ме ла, не ве даю. 
Ад нак ён пра хо дзіць курс рэ абі лі та цыі. 
Тэ ле фа на ва ла яму, чу ла ба дзё ры го лас. 
Вось, ма та цыкл са бе ку піў.

— А якая ро ля Ад ры я на Цы буль-
ска га?

— Ад ры ян Аляк се е віч зай ма ец ца пе-
ра важ на ар га ні за цый ны мі мо ман та мі. 
На огул, лепш гэ тае пы тан не за даць яму 
са мо му. У трэ ні ро вач ным пра цэ се боль-
шы ўдзел пры мае Эдэр. Тым не менш 
Цы буль скі пра цяг вае за ста вац ца ма ім 
аса біс тым трэ не рам.

— Мно гія спарт сме ны бя руць паў-
зу пас ля алім пій скіх се зо наў. Ці не 
бы ло ў вас та кой дум кі?

— У ад па чы нак не пай шла, паў зы не 
бра ла. У мя не да стат ко ва ма ты ва цыі на 
ма ю чы ад быц ца се зон. Спа дзя ю ся, усё 
доб ра скла дзец ца з пад рых тоў кай і се-
зон бу дзе ўда лым. Ме да лі я з са бой на 
трэ ні роў кі і гон кі не бя ру. Яны бы лі ўчо-
ра, та му мя не не аб ця жар ва юць і ні як не 
пе ра шка джа юць. Га лоў нае — гра мат на 
рас ста віць пры яры тэ ты.

— Ці бу дуць у на ступ ным се зо не 
но выя асо бы ў збор най?

— Ад бо рач ныя стар ты па ка жуць. З 
на мі зай ма ец ца ма ла ды са стаў. Ёсць 
перс пек тыў ныя дзяў чын кі-юні ё ры. Вель-
мі спа дзя ю ся на іх.

— У якім ста не, на ваш по гляд, ця-
пер Раў бі чы?

— Яшчэ вя дзец ца вя лі кая коль касць 
бу даў ні чых ра бот. Скон ча на толь кі тра-
са. Зрэш ты, мяр кую, бу даў ні кі спра-
вяц ца. Мэ та — зра біць Раў бі чы ад ным 
з леп шых бія тлон ных комп лек саў, каб 
там пра во дзі лі ся між на род ныя спа бор-
ніц твы.

— Аса цы я цыя спар тыў най прэ-
сы вы лу чы ла вас на зван не леп шай 
спарт смен кі го да. Згод ны з та кім 
пры знан нем і ка го б маг лі на зваць у 
якас ці аль тэр на ты вы?

— Я кан цэнт ры ру ю ся толь кі на сва ёй 
пра цы, не ад хі ля ю чы ся ад гэ та га пра цэ-
су. Мі ну лы се зон — гэ та і ёсць мі ну лае. 
На яго не азі ра ю ся. А што ты чыц ца фа-
ва рыт кі... У мя не яе ня ма.

— Што змя ні ла ся пас ля Алім пі я-
ды ў Со чы? Ад чу ва е це ся бе вя лі кай 
спарт смен кай?

— Перш за ўсё, ста ла знач на менш 
воль на га ча су. Вось, ма быць, і ўсё.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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ПРЫ ТУ ЛАК
ДЛЯ КРЫ ЧАЎ СКІХ ГІМ НА ЗІС ТАЎ

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

КА МІ ТЭТ 
ВІ ЦЭ-ПРЭМ' Е РАЎ

ПадзеяПадзея  ��

На ву чэн цаў гім на зіі, дзе аб-
ва лі ла ся част ка бу дын ка, 
пры ня лі 4 ву чэб ныя ўста-
но вы рай цэнт ра.

Над звы чай ная сі ту а цыя, якая 
зда ры ла ся за два дні да па чат-
ку но ва га на ву чаль на га го да на 
Ма гі лёў шчы не, мела рэзананс на 
ўсю кра і ну. У пры бу до ве гім на зіі 
рух ну лі пе ра крыц ці, па кі нуў шы ад 
ак та вай і спар тыў най за лы гру ды 
дру зу. На шчас це, ні хто не па цяр-
пеў. На мес цы па бы ва лі прад-
стаў ні кі ўра да кра і ны і аб лас но га 
кі раў ніц тва. За раз тут пра цу юць 
экс пер ты, а школь ні кам і на стаў ні-
кам — гэ та больш за 600 ча ла век 
— да лі ча со вы пры ту лак ін шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы рай цэнт ра. 
Ужо на на ступ ны дзень пас ля зда-
рэн ня ў мяс цо вай прэ се з'я ві ла ся 
ін фар ма цыя, што вуч ні старэйшых  
кла саў бу дуць атрым лі ваць ве ды ў 
аб лас ным лі цэі №4 Кры ча ва, 5-8 
кла саў — у пер шай шко ле, 2-4 — у 
пя тай, а пер ша клас ні кі — у шко ле 
№7. Як па ве да мі лі ў рай вы кан ка-
ме, ву чэб ны пра цэс ар га ні за ва ны 
ў 2 зме ны. На дру гую пры хо дзяць 
вуч ні 3,4, 6-8 кла саў. Але раз гля-
да ец ца маг чы масць на ву чэн цаў 

па чат ко вай шко лы пе ра вес ці на 
пер шую зме ну. Шко лы зна хо-
дзяц ца ў роз ных кан цах го ра да, 
але для пад во зу дзя цей абл вы-
кан кам да 6 іс ну ю чых аў то бу саў 
да дат ко ва вы дзе ліў 2 но выя. На 
сай це ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і 
ту рыз му Кры чаў ска га рай вы кан-
ка ма ві сіць гра фік ру ху школь на-
га транс пар ту. Пры чым, гра фік 
па ста ян на ка рэк ту ец ца з улі кам 
па жа дан ня баць коў. На Дзень ве-
даў рай цэнтр на ве да ла стар шы ня 
Нац бан ка На дзея Ерма ко ва, якая 
па бы ва ла ў шко ле №5, дзе за раз 
ву чац ца так са ма гім на зіс ты 2-4 
кла саў, і ўру чы ла па да рун кі. Яна 
так са ма су стрэ ла ся з пед ка лек ты-
вам аб лас но га лі цэя.

Што да ты чыц ца пра ва вой 
ад зна кі та го, што ад бы ло ся ў 
Кры ча ве, ка заць яшчэ ра на. На-
га да ем, што След чы ка мі тэт па 
Ма гі лёў скай воб лас ці рас па чаў 
кры мі наль ную спра ву па фак це 
аб валь ван ня пе ра крыц цяў шко-
лы па ар ты ку ле 428 (служ бо вая 
ха лат насць).

— Ство ра на ка мі сія пад кі-
раў ніц твам ві цэ-прэм' е ра кра і ны, 
якая зай ма ец ца гэ тым пы тан нем, 
— ад зна чыў на чаль нік упраў лен-

ня След ча га ка мі тэ та РБ па Ма-
гі лёў скай воб лас ці Аляк сандр 
РА КУ САЎ. — З мес ца зда рэн ня 
кан фіс ка ва ны рэ ча выя до ка зы, 
якія прой дуць не ад ну тэх ніч ную 
экс пер ты зу. Толь кі пас ля гэ та га 
мож на бу дзе на зваць пры чы ну 
раз бу рэн ня. Та му і раз ва лы за-
ста лі ся. Дзе га ран тыі та го, што 
не раз бу рац ца і ін шыя сце ны? Вя-
до ма, што ў шко ле пе рад но вым 
на ву чаль ным го дам пра во дзіў ся 
ра монт і апош няе акно па мя ня лі 
за не каль кі дзён да зда рэн ня.

Да рэ чы, на Ма гі лёў шчы не пас-
ля прэ цэ дэн ту бы лі апе ра тыў на 
пра ве ра ны 9 школ па доб най кан-
струк цыі. Усе яны ад па вя да юць 
прад' яў ле ным ім па тра ба ван ням. 
Усе 387 на ву чаль ных уста ноў, 
акра мя кры чаў скай гім на зіі, пра-
цу юць у звы чай ным рэ жы ме. Як 
ад зна чыў на чаль нік упраў лен ня 
аду ка цыі Ма гі лёў ска га абл вы-
кан ка ма Ула дзі мір РЫЖ КОЎ, 
да лей шы лёс кры чаў скай гім на зіі 
— ад на віць бу ды нак ці знес ці — 
бу дзе вы ра шаць ура да вая ка мі сія 
пас ля за вяр шэн ня дэ та лё ва га аб-
сле да ван ня і пра вя дзен ня не аб-
ход ных экс пер тыз.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Заўт ра ў Пе кі не ад бу дзец ца пер шае 
су мес нае па ся джэн не Бе ла рус ка-кі тай-
ска га між ура да ва га ка мі тэ та па су пра-
цоў ніц тве. Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру-
сі, пла ну ец ца пад пі сан не па гад нен ня 
па між ура дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
ўра дам Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
аб ства рэн ні Бе ла рус ка-кі тай ска га між-
ура да ва га ка мі тэ та па су пра цоў ніц тве, 
а так са ма пра та кол пер ша га па ся джэн-
ня ка мі тэ та.

На ўста но вач ным па ся джэн ні ка мі тэ та ў 
Пе кі не бу дуць су стар шын ства ваць на мес-
нік прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ана толь То зік і член Па літ бю ро ЦК Ка му-
ніс тыч най пар тыі Кі тая, сак ра тар па лі ты ка-
юры дыч най ка мі сіі ЦК КПК Мэн Цзянь чжу 
(па ін фар ма цыі МЗС, яго па са да ад па вя дае 
ўзроў ню ві цэ-прэм' е ра дзярж са ве та).

Ка мі тэт — но вы ме ха нізм ка ар ды на цыі 
двух ба ко вых ад но сін на ўзроў ні ві цэ-прэм' е-
раў, які ства ра ец ца ў мэ тах да лей ша га ўма-
ца ван ня і раз віц ця ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га 
парт нёр ства па між дзвю ма кра і на мі на асно ве 
да моў ле нас цяў, да сяг ну тых кі раў ні ка мі дзяр-
жаў і ўра даў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кі ў 2013-2014 гг.

У склад ка мі тэ та ўвой дуць пяць ка мі сій: 
дзве ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным і па 
на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве, якія 
дзей ні ча лі і ра ней, а так са ма тры зноў ство-
ра ныя ка мі сіі ў га лі не аду ка цыі, куль ту ры і 
бяс пе кі.

Па вы ні ках мі ну ла га го да су мес ны та ва ра-
зва рот Бе ла ру сі і Кі тая пе ра вы сіў 3 міль яр ды 
до ла раў. Эка на міч ныя ста сун кі Бе ла ру сі з 
гэ тай кра і най тры ма юц ца не толь кі на ганд лі, 
але і ў знач най сту пе ні на вы твор чай ка а пе-
ра цыі — ра бо це су мес ных вы твор час цяў і 
прад пры ем стваў. 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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СВЯ ТА АД ДА Р'І
ТРОХ РА ЗО ВАЯ АЛІМ ПІЙ СКАЯ ЧЭМ ПІ ЁН КА ДА Р'Я ДО МРА ЧА ВА 13 ВЕ РАС НЯ 

ПРА ВЯ ДЗЕ СПАР ТЫЎ НАЕ СВЯ ТА ДЛЯ ЖЫ ХА РОЎ І ГАС ЦЕЙ СТА ЛІ ЦЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пры за ха ван ні ра ней шых 
асноў ных па ды хо даў уве дзе ны 
і но выя нор мы, якія рэ гу лю юць 
і якія кан крэ ты зу юць па ра дак і 
ўмо вы пра да стаў лен ня сва бод-
на га дня ў ты дзень з улі кам прак-
ты кі пры мя нен ня.

— Ко ла асоб, якім пра да-
стаў ля ец ца сва бод ны ад пра-
цы дзень, па шы ра ны. Ка му да-
дат ко ва пра да стаў ле на гэ тая 
маг чы масць?

— Пра ва на сва бод ны дзень у 
ты дзень пра да стаў ле на не толь кі 
ма ці, баць ку, апе ку ну (па пя чы це-
лю), як бы ло ра ней, але так са ма 
ма чы се і ай чы му.

Вар та ад зна чыць, што пры 
вы зна чэн ні пра ва шмат дзет ных 
сем' яў на боль шасць пра ва вых 
га ран тый раз гля да ец ца фак тыч-
ны склад сям'і (напры кла д, ды-
фе рэн цы я цыя па ме раў да па мог 
у су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці і 
да па мог па до гля дзе дзі ця ці ва 
ўзрос це да 3 га доў, вы дзя лен не 
іль гот на га крэ ды ту пры бу даў ніц-
тве жыл ля і ін шае). Та кі ж па ды-
ход ужы ты і да гэ тай пра ва вой 
нор мы.

— Пры якіх умо вах ра бот-
нік мо жа раз ліч ваць на воль ны 
дзень?

— У цэ лым за ха ва ны ра ней-
шыя ўмо вы, ад нак ёсць і не ка то-
рыя зме ны.

Пер шая ўмо ва пра да стаў-
лен ня сва бод на га дня — ка лі 
ў сям'і ра бот ні ка вы хоў ва ец ца 
дзі ця-ін ва лід ва ўзрос це да 18 
га доў аль бо трое і больш дзя цей 
ва ўзрос це да 16 га доў. Дру гое 
— ка лі ра бот нік у гэ тым ра бо-
чым тыд ні за ня ты пяць ці шэсць 
ра бо чых дзён з пра цяг лас цю 
пра цоў на га ча су ў ты дзень не 
менш за 40 га дзін (ці яго ска ро-
ча най нор ме ў ад па вед нас ці з 
арт. 113-114 ПК). Трэ цяе — ка лі 
дру гі з баць коў (ма ці або ма ча-
ха, баць ка ці ай чым) у поў най 
сям'і з'яў ля ец ца за ня тым аль бо 
пра хо дзіць пад рых тоў ку ў клі-
ніч най ар ды на ту ры ў воч най 
фор ме, пры зна ны ін ва лі дам, 
атрым лі вае што ме сяч ную стра-
ха вую вы пла ту ў ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам аб аба вяз ко-
вым стра ха ван ні ад ня шчас ных 
вы пад каў на вы твор час ці і пра-
фзах вор ван няў.

— Ха це ла ся б спы ніц ца пад-
ра бяз ней на не ка то рых ню ан-
сах пер шай умо вы, па коль кі 
ўзні кае ня ма ла пы тан няў з 
на го ды та го, як уліч ваць дзя-
цей, ка жу чы бю ра кра тыч най 
мо вай.

— Ка лі дзе ці (адзін з тра іх 
дзя цей) зна хо дзяц ца ў дзі ця чых 
ін тэр на тных уста но вах або на-
ву ча юц ца ва ўста но вах аду ка-
цыі з круг ла су тач ным рэ жы мам 
зна хо джан ня, то ў скла дзе сям'і 
яны, як і ра ней, не ўліч ва юц ца. 
Ад нак яны ўліч ва юц ца ў вы пад-
ку пры быц ця ў сям'ю на тэр мін 
не менш за адзін ка лян дар ны 
ты дзень. На прык лад, у скла дзе 
сям'і не ўліч ва юц ца дзе ці, якія на-
вед ва юць круг ла су тач ныя гру пы 
ва ўста но вах да школь най аду-
ка цыі, і дзе ці, якія на ву ча юц ца 
ва ўста но вах аду ка цыі сі ла вых 
ве дам стваў або шко лах алім пій-
ска га рэ зер ву.

Да дзя цей, якія вы хоў ва юц-
ца ў сям'і, так са ма не ад но сяц ца 
не паў на лет нія, якія на бы лі дзея-
здоль насць у поў ным аб' ёме (у 
вы пад ку ўступ лен ня ў шлюб, на-
прык лад).

Па сын кі і пад ча ры цы ўліч ва-
юц ца ў скла дзе той сям'і, у якой 
яны вы хоў ва юц ца.

Для апе ку ноў (па пя чы це ляў) 
удак лад не на, што сва бод ны 
дзень у ты дзень ім пра да стаў-
ля ец ца, ка лі апе ка (па пя чы цель-
ства) уста ноў ле на над дзі цем-ін-
ва лі дам ва ўзрос це да 18 га доў 
або над тры ма і больш дзець мі 
ва ўзрос це да 16 га доў.

— Ра ней умо вай пра да-
стаў лен ня сва бод на га дня бы-
ла што дзён ная за ня тасць на 
пра цы на пра ця гу пя ці (шас ці) 
пра цоў ных дзён.

— Па ды хо ды да за ня тас ці ра-
бот ні ка зме не ныя. Умо ва што-
дзён най за ня тас ці на пра ця гу 
пя ці (шас ці) пра цоў ных дзён у 
ты дзень ця пер не ўжы ва ец-
ца. Сва бод ны дзень у ты дзень 
пра да стаў ля ец ца пры ўмо ве 
за ня тас ці на пра ця гу пя ці або 
шас ці ра бо чых дзён у ты дзень 
не за леж на ад та го, на якія дні 
пры па да юць дні ад па чын ку (на 
вы хад ныя або буд ныя дні) і ад 
рэ жы му пра цы (з нар маль най 
пра цяг лас цю пра цоў на га ча су 
або з пад су ма ва ных улі кам пра-
цоў на га ча су). Пра па на ва ныя 
зме ны ўраў ноў ва юць у пра вах 
усіх пра цу ю чых і га ран ту юць ім 
пра ва на да дат ко вы вы хад ны 
для вы ра шэн ня пы тан няў, звя-
за ных з вы ха ван нем дзя цей.

Да дат ко ва вы зна ча на, што 
пра цоў ны ты дзень раз гля да ец ца 
ў ме жах ка лян дар на га тыд ня (з 
па ня дзел ка па ня дзе лю ўключ на), 
а пра цоў ны дзень — у ме жах су-
так (ад 0 да 24 га дзін уключ на). У 
тыд нё вую пра цяг ласць пра цоў на-
га ча су ўклю ча ец ца пра цяг ласць 
воль на га дня, які пра да стаў ля ец-

ца ў гэ ты ты дзень. Гэ та зна чыць, 
пра цоў ныя дні ўліч ва юц ца па-за 
за леж нас цю ад пра цы ў дзён ны 
ці нач ны час, у буд ныя або вы-
хад ныя дні, а вы ка нан не ўмо вы 
за ня тас ці на пра ця гу пя ці або 
шас ці ра бо чых дзён вы зна ча ец ца 
з улі кам воль на га дня, які пра да-
стаў ля ец ца ў гэ ты ты дзень.

Для пра да стаў лен ня сва-
бод на га дня ў ты дзень ад на му 
з баць коў у поў най сям'і па тра-
бу ец ца ўмо ва за ня тас ці дру го га 
з баць коў. Ка лі дру гі з баць коў 
з'яў ля ец ца ін ва лі дам, умо ва за-
ня тас ці да яго не ўжы ва ец ца 
не за леж на ад вы гля ду атры ма-
най ім пен сіі (мо жа быць як па 
ін ва лід нас ці, так і па ўзрос це, па 
стра це кар мі це ля і інш.). Ра ней 
та кая нор ма рас паў сюдж ва ла ся 
толь кі на атры маль ні каў пен сіі па 
ін ва лід нас ці.

Зы хо дзя чы з ін та рэ саў най-
маль ні каў, сва бод ны дзень у ты-
дзень не пра да стаў ля ец ца, ка лі 
ра бот нік не за ня ты не па срэд на 
на пра цы пяць ці шэсць ра бо-
чых дзён не за леж на ад пры чын 
і мэт яго ад сут нас ці. Гэ та азна-
чае, што ка лі пра цаў нік на гэ тым 
тыд ні, на прык лад, пра хо дзіць ме-
ды цын скі агляд, на кі ра ва ны на 
кур сы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, 
сва бод ны дзень на гэ тым тыд ні 
пра да стаў ляц ца не па ві нен.

— А што ты чыц ца на до мні-
каў?

— Уве дзе на нор ма аб не пра-
да стаў лен ні воль на га дня ў ты-
дзень асо бам, якія вы кон ва юць 
пра цу на да му.

— Ці аба вя за ны ра бот нік 
па ве дам ляць най маль ні ку пра 
на ды ход аб ста він, якія цяг нуць 
за са бой спы нен не яго пра ва 
на сва бод ны дзень?

— Так, та кі аба вя зак уве дзе-
ны, уста ноў ле ны і тэр мін — пяць 
дзён з дня на ды хо ду та кіх аба вя-
за цель стваў. Акра мя та го, уста-
ноў ле на адзі ная фор ма за явы, 
у якой за яў нік ін фар му ец ца пра 
свае аба вя за цель ствы.

Вар та ад зна чыць, што па ста-
но вай № 34 так са ма за цвер джа-
на Ін струк цыя аб па рад ку і ўмо-
вах пра да стаў лен ня ад на го да-
дат ко ва га сва бод на га ад ра бо ты 
дня ў ме сяц з апла тай у па ме ры 
ся рэд ня га дзён на га за роб ку за 
кошт срод каў дзяр жаў на га са цы-
яль на га стра ха ван ня. Гэ ты дзень 
пра да стаў ля ец ца ма ці (ма чы се) ці 
баць ку (ай чы му), апе ку ну (па пя-
чы це лю), якія вы хоў ва юць дзі ця-
ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў. 
Ра ней па ра дак пра да стаў лен ня 
та ко га дня не быў рэг ла мен та-
ва ны.

Сту дэнт пер ша га кур са Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Ягор 
МА КА РЭ ВІЧ лі чыць, што сён-
ня ду маць пра кар' е ру се на та ра 
яму яшчэ ра на — трэ ба ву чыц-
ца. Па куль жа хло пец з'яў ля ец ца 
стар шы нёй Ма ла дзёж най па ла ты 
чац вёр та га склі кан ня пры Мін скім 
га рад скім Са ве це дэ пу та таў.

Гэ ты ор ган быў ство ра ны ў 2007 го дзе 
для та го, каб дэ пу та ты да вед ва лі ся аб праб-
ле мах мо ла дзі і пра тое, чым яна ці ка віц ца, 
не па срэд на «з пер шых рук». Ягор і 56 яго 
ка лег, ма ла дых пар ла мен та ры яў, пла на ва лі 
сваю пе рад вы бар ную кам па нію, прэ зен та-
ва лі пра гра мы вы бар шчы кам, збі ра лі под пі-
сы... Ра дуе, што пра ма ла дых не за бы ва юц-
ца да рос лыя ка ле гі. Як раз на днях Ана толь 
РУ БІ НАЎ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 
пра вёў для юных дэ пу та таў гас ця вы ўрок.

МА ЛА ДЗЁЖ НЫЯ 
ПАР ЛА МЕН ТЫ МО ГУЦЬ 
З'Я ВІЦ ЦА І Ў АБ ЛАС ЦЯХ

Ня гле дзя чы на тое, што Ма ла дзёж ная 
па ла та па куль што пра цуе толь кі ў ста лі цы, 
гэ ты кан суль та тыў ны ор ган мае аў та ры тэт 
і ў агуль на рэс пуб лі кан скім маш та бе. Ана-
толь Ру бі наў не вы клю чае, што па доб ныя 
струк ту ры з'я вяц ца і ў аб лас цях Бе ла ру сі.

— Ма ла дзёж ны пар ла мент, ство ра ны ў 
Мін ску, апраўд вае ся бе. Ён не толь кі зай-
ма ец ца пы тан ня мі, якія ці ка вяць мо ладзь 
ста лі цы, але і мо жа не па срэд на паў плы-
ваць на тое, каб бы лі пры ня ты тыя ці ін шыя 
ра шэн ні.

Па сло вах стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі-
кі, ка лі ў аб лас цях на спе ла не аб ход насць 
ства рэн ня па доб ных па лат і ёсць мо ладзь, 
якая хо ча і га то ва гэ тым зай мац ца, а так са-
ма на ла джа на ўза е ма дзе ян не з аб лас ны мі 
Са ве та мі дэ пу та таў, то та кая струк ту ра мо-
жа быць ство ра на.

Што да фар мі ра ван ня Ма ла дзёж най па-
ла ты пры На цы я наль ным схо дзе, то сён ня 
та кой не аб ход нас ці ня ма.

— Ча сам уз ні кае ілю зія, што для вы ра-
шэн ня праб ле мы трэ ба ства рыць но выя 
струк ту ры, фор мы або даць ін шую наз ву... 
На са мой спра ве га лоў нае — якасць пра-
цы і яе змяс тоў насць. Ка лі, вя до ма, не дзе 
пра яў ля ец ца іні цы я ты ва, то гэ та ня дрэн на, 
бо та кім чы нам мо ладзь атрым лі вае маг-
чы масць пра явіць ся бе ў но вай якас ці. На 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні мы не ба чым сён ня 

та кой не аб ход нас ці, і не зу сім зра зу ме ла, 
чым та кі пар ла мент бу дзе зай мац ца.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
НЕ АБЫ ЯКА ВАСЦЬ

Вы сту па ю чы пе рад ма ла ды мі пар ла мен та-
ры я мі, кі раў нік Са ве та Рэс пуб лі кі з удзяч нас-
цю ад зна чыў за ці каў ле насць хлоп цаў і дзяў-
чат жыц цём гра мад ства, яго праб ле ма мі.

— Вы не абы яка выя і ста ра еце ся па-
леп шыць на ша жыц цё. Да та го ж у вас 
ня дрэн на ідзе пра ца. За ка рот кі тэр мін вы 
да сяг ну лі пэў ных пос пе хаў і ўнес лі шмат 
ка рыс ных пра па ноў па па ляп шэн ні гра-
ма дзян ска-пра ва во га вы ха ван ня мо ла-
дзі, раз віц ці дзі ця ча га і юнац ка га спор ту. 
Вель мі доб ра, што вы імк ня це ся на мес цах 
што-не будзь па леп шыць (у пры ват нас ці, 
ства рыць больш ці ка выя ўмо вы для мала-
дзёжнай дзей нас ці).

Так са ма ён звяр нуў ува гу ма ла дых пар ла-
мен та ры яў на пы тан ні аб стаў лен ні ча ла ве ка 
да гра мад ства, аб пра вах і аба вяз ках гра-
ма дзян, пры ват най і дзяр жаў най улас нас ці, 
струк ту ры эка но мі кі Бе ла ру сі, а так са ма аб 
ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў і пры цяг нен ні 
ін вес ты цый у роз ныя га лі ны эка но мі кі.

ЯКІЯ ЯНЫ, МА ЛА ДЫЯ 
ДЭ ПУ ТА ТЫ?

Ма ла дыя дэ пу та ты — ці ка выя су раз моў-
цы. З ад на го бо ку, яны сур' ёз на ста вяц ца 
да сва ёй дзей нас ці ў Ма ла дзёж най па ла це, 
з ін ша га — не ро бяць гэ та нуд ным аба вяз-
кам. Та кая пра ца для іх, хут чэй, аса ло да.

Струк ту ра Ма ла дзёж най па ла ты вель-
мі па доб на да струк ту ры пар ла мен та: ёсць 
стар шы ня і яго на мес ні кі, усе чле ны раз-
мер ка ва ны па 5 ка мі сі ях, якія ахоп лі ва юць 
асноў ныя кі рун кі жыц ця ма ла дых хлоп цаў і 
дзяў чат. Так, ёсць ка мі сіі па аду ка цыі і праф-
ары ен та цыі мо ла дзі, па пра па ган дзе зда ро-
ва га ла ду жыц ця, па пу ля ры за цыі фі зіч най 
куль ту ры і спор ту ў ма ла дзёж ным ася род ку, 
па пы тан нях эка ло гіі і раз віц ця ва лан цёр-
ска га ру ху, па гра ма дзян ска-па тры я тыч ным 
вы ха ван ні мо ла дзі і пра фі лак ты цы пра ва па-
ру шэн няў ся род мо ла дзі; ёсць ка мі сія і па 
ар га ні за цыі воль на га ча су.

Мой су раз моў ца Ягор Ма ка рэ віч рас ка-
заў, што ня хай за раз ён і стар шы ня Ма ла-
дзёж най па ла ты, у свой час для та го, каб 
прос та стаць яе дэ пу та там, прый шло ся як 
след па ста рац ца.

— Я ба ла та ваў ся ў дэ пу та ты Ма ла-
дзёж най па ла ты трэ ця га склі кан ня, але, 

на жаль, та ды не атры ма ла ся. «Кон курс» 
у гэ тую струк ту ру скла дае 5-6 ча ла век на 
адзін ман дат — як у на шых вя ду чых ВНУ.

Але сам удзел у вы бар чай кам па ніі даў 
хлоп цу не аб ход ны во пыт, каб у 2014 го дзе 
на рэш це стаць дэ пу та там Ма ла дзёж най 
па ла ты ўжо чац вёр та га склі кан ня.

— Я ак тыў на рых та ваў ся два га ды: на зі-
раў за тым, чым зай ма ец ца Ма ла дзёж ная 
па ла та, вы ву чаў асно вы яе пра цы, пра ду-
маў сваю вы бар чую пра гра му.

Сён ня стаць кан ды да там у чле ны Ма ла-
дзёж на га пар ла мен та мож на па чы на ю чы 
з дзя вя та га кла са шко лы або гім на зіі і за-
кан чва ю чы трэ цім кур сам вы шэй шай на-
ву чаль най уста но вы. Ім мо жа стаць лю бы 
жы хар го ра да Мін ска ад па вед на га ўзрос ту 
або сту дэнт ВНУ ці ся рэд няй спе цы яль най 
на ву чаль най уста но вы.

Што да кры тэ ры яў, то, як па ве да міў 
Ягор, на вы ба рах чац вёр та га склі кан ня 
яны бы лі на ступ ны мі: кож ны, хто жа даў 
стаць чле нам Ма ла дзёж най па ла ты, па ві-
нен быў пад рых та ваць тры ак цыі. Перш за 
ўсё гэ та на вед ван не не аба ро не най гру пы 
на сель ніц тва (пра ду маць пэў ны пра ект). 
Так са ма трэ ба бы ло ар га ні за ваць пра цоў-
ную ак цыю — на прык лад, па пры бі ран ні 
тэ ры то рыі. Апош няя ак цыя — па збо ры 
под пі саў (не аб ход на са браць не менш за 
100). Пас ля гэ та га кан ды дат рэ гіс та ваў ся 
на сай це Ма ла дзёж най па ла ты і пра во дзі-
ла ся га ла са ван не.

Да р'я ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА, прэс-сак ра тар Ма-
ла дзёж най па ла ты, на ву чэн ка 11 кла са 
мін скай гім на зіі № 5, не вы клю чае, што во-
пыт удзе лу ў гэ тай струк ту ры да па мо жа ёй 
у бу ду чы ні стаць са праўд ным дэ пу та там.

— Ча му б і не? Гэ та ці ка вы і не стан-
дарт ны від пра цы. Але ра ней ха чу атры-
маць юры дыч ную ці эка на міч ную аду ка-
цыю. Па куль жа удзел у ма ла дзёж ным 
пар ла мен це мя не за да валь няе. Ка лі бы лі 
вы ба ры, я ста ла ад ной з пер шых, хто па-
даў за яў ку. А па коль кі я ака за ла ся леп шай 
з ма ёй акру гі, мя не вы бра лі ў Ма ла дзёж-
ную па ла ту.

Ка ле га і цёз ка прэс-сак ра та ра ма ла-
дзёж на га пар ла мен та Да р'я ЯН КОЎ СКАЯ 
ву чыц ца ў 206-й ста ліч най шко ле. Дзяў-
чы на ці ка віц ца па лі ты кай, ста ра ец ца 
ўдзель ні чаць у гра мад скім жыц ці.

— Пе ра маг чы ў вы ба рах бы ло вель мі 
скла да на, але сам пра цэс — вель мі ці ка вы. 
За раз мне па да ба ец ца зай мац ца спра ва мі 
Ма ла дзёж най па ла ты, я ўва хо джу ў ка мі сію 
па эка ло гіі. Хут ка ў нас бу дзе пра хо дзіць 
ак цыя па да па мо зе жы вё лам у пры тул ку 
на Гур ска га... У бу ду чым ха чу па сту паць 
у тэ ат раль ны. Тым не менш, мне бу дзе ці-
ка ва зай мац ца ў Ма ла дзёж най па ла це і 
на да лей. Ка лі бу дуць на ступ ныя вы ба ры, 
я, як і мно гія мае ка ле гі, ха чу зноў пры няць 
удзел у вы бар чай кам па ніі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пра ект «Га рад скі бія тлон», пры мер ка ва ны 
да Дня го ра да Мін ска, прой дзе ў пар ку 

імя Гор ка га. Кож ную га дзі ну, па чы на ю чы 
з апоўд ня, у Цэнт раль ным дзі ця чым 

пар ку бу дзе стар та ваць эс та фе та, у якой 
змо жа пры няць удзел лю бы ах вот ны 

(з тых, хто прай шоў па пя рэд нюю 
рэ гіст ра цыю). Удзель ні кі па він ны 

пра бег чы тры кру гі па 400 м і спра віц ца з 
дву ма аг ня вы мі ру бя жа мі са ста но ві шча 

сто я чы. Акра мя гэ та га, у пра гра ме 
фес ты ва лю — ёга, бад мін тон, фрыс бі, 

пінг-понг, ве ла пар коў ка і доб рая му зы ка. 
Для са мых ма лень кіх на вед валь ні каў 

свя та пра ду гле джа ны асаб лі выя 
за дан ні і па да рун кі. Для дзя цей бу дуць 
ар га ні за ва ны ат рак цы ё ны, бія тлон ныя 

«раз ма лёў кі», гуль ні, цір, аду ка цый ныя 
прын ты і раз на стай ныя спа бор ніц твы. Са ма Да р'я ў гэ ты дзень 

вы сту піць у ро лі ак тыў най ба лель шчы цы і ка мен та та ра. Пла ну ец ца, 
што свя та бу дзе доў жыц ца больш за 6 га дзін.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў пра па нуе зра-
біць больш жорст кай ад каз насць юры дыч-
ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў за про даж ал ка го лю дзе цям аж да па-
збаў лен ня ін ды ві ду аль на га прад пры маль-
ні ка або юры дыч най асо бы пра ва зай мац-
ца пэў най дзей нас цю. Аб гэ тым па ве да міў 
жур на ліс там на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі 
ра бо ты ін спек цый па спра вах не паў на лет ніх 
га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і 
пра фі лак ты кі МУС Бе ла ру сі Ві таль ЯН ЧЫН.

— Ня рэд ка пад лет кі здзяйс ня юць пра ва па ру-
шэн ні, тра піў шы пад уплыў да рос лых. На прык лад, 
сён ня нель га пры цяг нуць да кры мі наль най ад каз-
нас ці да рос ла га ча ла ве ка, які па ста ян на рас пі-
вае пі ва з не паў на лет нім, уцяг ва ю чы та кім чы нам 
пад лет ка ў п'ян ства, — па тлу ма чыў Вік тар Ян чын. 
— У гэ тай су вя зі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў вы-
сту пі ла з іні цы я ты вай ап ты мі за ваць кры мі наль ную 
ад каз насць за ўцяг нен не пад лет каў у ан ты гра мад-
скія па во дзі ны. Мі ніс тэр ствам быў рас пра ца ва ны 
да ку мент, уклю ча ны ў пра ект пла на пад рых тоў кі 
за ко на пра ек таў на 2015 год.

Акра мя та го вы шэй зга да ным мі ніс тэр ствам, а 
так са ма мі ніс тэр ства мі аду ка цыі і ахо вы зда роўя 
за раз рас пра цоў ва ец ца комп лекс мер па па пя рэ-
джан ні рас паў сюдж ван ня ал ка го лю, нар ка тыч ных 
і псі ха троп ных рэ чы ваў ся род школь ні каў і мо ла дзі. 
У пры ват нас ці, ужо рас пра ца ва ны па ра дак пра вя-
дзен ня тэс ці ра ван ня і псі ха са цы яль на га ан ке та ван ня 
на ву чэн цаў і сту дэн таў на прад мет спа жы ван ня імі 
ал ка го лю, нар ка тыч ных і псі ха троп ных рэ чы ваў.

Як за пэў ні ла кан суль тант упраў лен ня са цы-
яль най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі Ін эса КІС ЛАЯ, ан ке та ван не 
і тэс ці ра ван не — спра ва доб ра ах вот ная:

— У ад па вед нас ці з За ко нам «Аб ака зан ні псі-
хі ят рыч най да па мо гі» мы не мо жам пры му сіць 
пад лет каў пра хо дзіць гэ тыя пра цэ ду ры без да-
зво лу іх баць коў. Але спа дзя ём ся на іх ра зу мен не 
ў гэ тым пы тан ні. Спа чат ку ва ўста но ве аду ка цыі 
на ву чэн цам бу дзе пра па на ва на паў дзель ні чаць у 
псі ха са цы яль ным ан ке та ван ні. І ўжо па яго вы ні ках 
(ка лі бу дуць на тое пад ста вы) баць кам мо гуць пра-
па на ваць звяр нуц ца ра зам з дзі цем у про філь ныя 
ўста но вы ахо вы зда роўя, дзе бу дзе пра во дзіц ца 
ўжо нар ка ла гіч нае тэс ці ра ван не.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не ты чыц ца пе да го гаў. 
Не сак рэт, што ра ней, ка лі ва ўста но ве аду ка цыі 
вы яў ля лі ся фак ты ўдзе лу на ву чэн цаў у пра ва па-
ру шэн нях, то пе да го га маг лі па ка раць. На прык-
лад, ка лі пе да гог уста наў лі ваў факт спа жы ван ня 
яго вуч нем нар ка тыч ных рэ чы ваў або ал ка го лю і 
па чы наў біць тры во гу, то мог па зба віц ца за сваю 
піль насць і не абы яка васць прэ міі — каб не пса ваў 
імідж на ву чаль най уста но вы і ста ноў чую ста тыс-
ты ку. А ця пер, на ад ва рот, пе да го гаў, якія вы явяць 
у сва ім ка лек ты ве праб лем нае дзі ця ці ней кія не-
га тыў ныя з'я вы, бу дуць за ах воч ваць. Як ме на ві та, 
яшчэ не вы ра шы лі. У да ку мен це гэ та не кан крэ ты-
зу ец ца. «Маг чы ма, бу дзе пра ду гле джа на ней кае 
прэ мі яль нае за ах воч ван не, — па дзя лі ла ся сва ім 
мер ка ван нем Ін эса Кіс лая. — Але доб ра ўжо тое, 
што пе да го гі пе ра ста нуць ба яц ца па ка ран ня...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

П'ЕШ ПІ ВА З ПАД ЛЕТ КАМ? 
БУ ДЗЕШ НЕС ЦІ АД КАЗ НАСЦЬ...

...І СЯ МЕЙ НЫЯ АБА ВЯЗ КІПар ла мент ма ла дыхПар ла мент ма ла дых  ��

СТАЦЬ ДЭ ПУ ТА ТАМ МОЖ НА І Ў ШКО ЛЕ
Ана толь Ру бі наў су стрэў ся з прад стаў ні ка мі Ма ла дзёж най па ла ты 
пры Мін скім га рад скім Са ве це дэ пу та таў
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Пе ра га во ры трох ба ко вай кан такт най 
гру пы (Укра і на—Ра сія—АБ СЕ) па ўрэ-
гу ля ван ні сі ту а цыі на ўсхо дзе Укра і ны 
бу дуць пра цяг ну ты 5 ве рас ня.

Кан суль та цыі па ўкра ін скім пы тан ні пра-
цяг ва лі ся ка ля ча ты рох га дзін. На ступ ны 
раўнд пе ра га во раў ад бу дзец ца ў Мін ску 5 
ве рас ня.

Удзел у пе ра га во рах пры ня лі экс-прэ зі дэнт 
Укра і ны Ле а нід Куч ма, па сол Ра сіі ва Укра і не 
Мі ха іл Зу ра баў, афі цый ны прад стаў нік дзей на-
га стар шы ні АБ СЕ па пы тан нях урэ гу ля ван ня 
сі ту а цыі ва Укра і не Ад эль хейд Таль я ві ні. Ін-
та рэ сы апа лчэн ня ў Мін ску прад стаў ляў ві цэ-
прэм' ер са ма аб ве шча най Да не цкай на род най 
рэс пуб лі кі Анд рэй Пур гін.

Кар. БЕЛ ТА
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НОВЫ РАЎНД БУДЗЕ
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