
Ці мае пра ва пра ца даў ца за клю чаць 
або пра даў жаць кант ракт на тэр мін 
менш за адзін год? Які мак сі маль ны 
тэр мін дзе ян ня кант рак та?

Дэ крэ там Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 26.07.1999 № 29 «Аб да дат ко вых 
ме рах па ўдас ка на лен ні пра цоў ных ад-
но сін, ума ца ван ні пра цоў най і вы ка наль-
ніц кай дыс цып лі ны» пра ду гле джа на, што 
тэр мін кант рак та па ві нен скла даць не 
менш за адзін год. Та му за клю чаць кант-
ракт на ка ра цей шы тэр мін за ба ро не на.

Ця пер што да ты чыц ца пра цяг нен ня 
кант рак та. На сай це Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі раз ме-
шча на ін фар ма цыя аб тым, што пад аў-
жэн не кант рак та ў ме жах мак сі маль на га 
тэр мі ну яго дзе ян ня (пункт 2 ар ты ку ла 17 
Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь) 
ажыц цяў ля ец ца па па гад нен ні ба коў на 
тэр мін, так са ма не мен шы за адзін год. 
На мен шы тэр мін кант ракт пра цяг ва ец ца 
з пісь мо вай зго ды ра бот ні ка.

Мак сі маль ны тэр мін тэр мі но ва га пра-
цоў на га да га во ра (у пры ват нас ці кант рак-
та) не мо жа быць боль шы за 5 га доў.

***
На якія тэр мі ны за клю ча юц ца кант-
рак ты з ра бот ні ка мі пе рад пен сій на-
га ўзрос ту, а так са ма з пра цу ю чай 
жан чы най, якая зна хо дзіц ца ў вод-
пус ку па ця жар нас ці і ро дах?

Згод на з ін фар ма цы яй, раз ме шча най 
на сай це Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі, пры за клю чэн ні кант-
рак та з ра бот ні кам, пра цоў ны да га вор з 
якім быў за клю ча ны на ня вы зна ча ны тэр-
мін, а так са ма пад аў жэн ні аль бо за клю-
чэн ні но ва га кант рак та тэр мін яго дзе ян ня 
вы зна ча ец ца на ступ ным чы нам:

— з ра бот ні кам пе рад пен сій на га ўзрос-
ту (жан чы ны — 53 га ды, муж чы ны — 58 
га доў), які доб ра сум лен на пра цуе і не да-
пус кае па ру шэн няў пра цоў най і вы ка наль-
ніц кай дыс цып лі ны, — не менш чым да 
да сяг нен ня агуль на ўста ноў ле на га пен сій-
на га ўзрос ту (жан чы ны — 55 га доў, муж-
чы ны — 60 га доў) і атры ман ня ім пра ва 
на пен сію па ўзрос це;

— з ця жар най жан чы най, з якой ужо 
за клю ча ны кант ракт, з яе зго ды ён пра-
даў жа ец ца на пе ры яд ця жар нас ці або 
ін шы тэр мін па па гад нен ні ба коў. Пры 

гэ тым, ка лі з ця жар ны мі жан чы на мі, а 
так са ма жан чы на мі, якія ма юць дзя цей 
ва ўзрос це да 3 га доў (дзя цей-ін ва лі даў — 
да 18 га доў), бы лі за клю ча ны пра цоў ныя 
да га во ры на ня вы зна ча ны тэр мін, без іх 
зго ды кант рак ты з імі не за клю ча юц ца;

— з пра цу ю чай жан чы най, якая зна хо-
дзіц ца ў вод пус ку па ця жар нас ці і ро дах; 
ма ці (аль бо баць кам дзі ця ці за мест ма ці, 
апе ку ном), якая зна хо дзіц ца ў ад па чын-
ку па до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім 
уз рос ту трох га доў — не менш чым да 
за кан чэн ня на зва ных вод пус каў;

— са зго ды ма ці (аль бо баць кі дзі ця ці 
за мест ма ці, апе ку на), якая па ча ла пра ца-
ваць да або пас ля за кан чэн ня вод пус ку па 
до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім уз рос ту 
трох га доў, — на тэр мін, не мен шы, чым 
да да сяг нен ня дзі цем уз рос ту пя ці га доў. 
Ка лі мак сі маль ны тэр мін кант рак та з ма ці 
за кан чва ец ца да да сяг нен ня дзі цем уз-
рос ту пя ці га доў, най маль нік аба вя за ны 
за клю чыць но вы кант ракт на тэр мін да 
да сяг нен ня дзі цем пя ці га до ва га ўзрос ту, 
але не менш чым на адзін год.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО, 
busko@zvіazda.by
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МА ЛЕНЬ КІЯ 
ТРА ГІ КА МЕ ДЫІ
Чым не бяс печ ныя 
на шы се ры яль ныя сла бас ці
НЯ ДАЎ НА ў Мін ску на паш таль ё на, якая раз но сі ла 

ня мог лым ста рым іх пен сіі, на па лі прос та ў пад' ез-
дзе жы ло га до ма, ся род бе ла га дня. Зла мыс нік не каль кі 
разоў стук нуў ня шчас ную драў ля най ка чал кай па га ла ве, 
збіў з ног. Але жан чы на змаг ла пад няц ца і кі ну ла ся ўця-
каць. Спра ба ва ла за чы ніць пе рад но сам бан ды та цяж кія 
ўва ход ныя дзве ры, але той пад ста віў на гу, не да ючы гэ та 
зра біць. Праў да, хут ка ўцёк, па кі нуў шы ў дзвя рах важ ную 
ўлі ку — кра соў ку...

Пе ра пу жа ная ах вя ра тут жа вы клі ка ла мі лі цыю. Пра-
ва ахоў ні кі спра ца ва лі апе ра тыў на і па га ра чых сля дах за-
тры ма лі... 77-га до вую жы хар ку пад' ез да. Па рык, дру гую 
кра соў ку і «зброю зла чын ства» ба бу ля-раз бой ні ца па спе ла 
вы кі нуць, але ва ўсім пры зна ла ся. І тут ужо след чыя не ве-
да лі, абу рац ца, здзіў ляц ца ці ра га таць.

Бо вы свет лі ла ся, што ста рая, апан та ная ама тар ка дэ-
тэк тыў ных се ры я лаў, уба чы ла ў ад ным з іх, як ча ла ве ка 
аглу шы лі драў ля най пал кай ад ным уда рам (доб ра, што не 
за бі лі, а то і яна б той ка чал кай лу пі ла і лу пі ла). Вось ба бу-
лі і ці ка ва ста ла, ці атры ма ец ца ў яе тое са мае. Уз бро і ла ся 
па ўсіх дэ тэк тыў ных пра ві лах, на ча пі ла на га ла ву па рык і, 
вый шаў шы на спра ву, сці шы ла ся ў цём ным за кут ку пад'-
ез да. Паш таль ён цы прос та не па шан ца ва ла зай сці ту ды 
пер шай.

Дзя куй Бо гу, для яе ўсё скон чы ла ся доб ра — не каль кі 
сі ня коў. Ча го не ска жаш пра ба бу лю. Ёй, ня гле дзя чы на 
ўзрост, пры знан не і за хап лен не па доб ны мі адзін на адзін 
філь ма мі, све ціць ця пер ад трох да дзе ся ці га доў там, дзе 
тэ ле ві зар адзін на ўсіх і стро га па рас кла дзе.

Я ду маю, ка лі спра ва дой дзе да су да, вер сія пра 
лю боў да се ры я лаў бу дзе пры ня тая да ўва гі. Бо 

лю дзей, што «шчыль на пад се лі» на дэ тэк тыў ныя, лю-
боў ныя, на сталь гіч ныя бяс кон цыя гіс то рыі, якіх што дня 
ха пае ў тэ ле ві за ры (я ўжо не ка жу пра кам п'ю тар) у нас 
ня ма ла, ка лі не ска заць за шмат. Праў да, гэ та не па раў-
наць з ча са мі «Ба га тых, якія так са ма пла чуць» і пер шы мі 
га да мі «Сан та-Бар ба ры» — ка лі па каз ва лі іх, жыц цё ўво-
гу ле спы ня ла ся. Ва ша па кор ная слу га ад ной чы не маг ла 
вы ехаць з ра ён най аў та стан цыі ў род ную вёс ку паў та ры 
га дзі ны, бо па чаў ся адзін з гэ тых се ры я лаў і яго праз 
вок ны і акен цы кас па ча лі гля дзець усе. Ва дзі це лі за бы-
лі ся, што ім трэ ба ў рэйс, ка сі ры — што трэ ба абі леч ваць, 
дыс пет ча ры — што трэ ба аб' яў ляць, па са жы ры — што 
яны збі ра лі ся ку дысь ці ехаць... Ма са вы псі хоз, як той 
ка заў, у на яў нас ці.

Ця пер та ко га ні дзе не ўба чыш, але тут ін шая бя да: 
се ры я лы ста лі больш якас ныя, праў да па доб ныя. Асаб-
лі ва дэ тэк тыў ныя. Гэт кае прак тыч нае кі раў ніц тва па вы-
соч ван ні і пе ра сле да ван ні ах вя ры, па за мя тан ні сля доў 
(на ша баб ка і тая па рык і ка чал ку вы кі ну ла). Я ўжо не 
ка жу пра ней кія кры мі на лісц кія па няц ці — тут мы на огул 
усё пры ма ем на ве ру. І ста но вім ся буй ны мі спе цы я ліс та-
мі ў рас крыц ці зла чын стваў па фан ці ку ад цу кер кі ці па 
сля дах са ма ка та.

І ўсё б ні чо га, але мы гэ тыя свае ні чым не па цвер-
джа ныя, ня рэд ка прос та пры ду ма ныя аў та ра мі гэ тых 

са мых се ры я лаў «ве ды» на дзей на склад ва ем у па мя ці (а 
рап там спат рэ бяц ца?). І та ды атрым лі ва ец ца або тра ге дыя 
(рас каз ваў ня даў на адзін урач, як не вы ра та ва лі му жы ка 
ад апен ды цы ту, бо жон ка, ка лі за ба леў жы вот, да ла яму... 
грэл ку — яна, маў ляў, у кі но ба чы ла — і су ткі не вы клі ка ла 
«хут кую», бо ў та го ж, у кі но, са мо прай шло). Або тра гі ка ме-
дыя — гэ та я пра ба бу лю, якая, трэ ба ад даць ёй на леж нае, 
у праў дзі вас ці «кі но» за су мня ва ла ся і ўсё вы ра шы ла на 
ўлас ным до све дзе вы свет ліць.

Вя лі кая сі ла ін фар ма цый ных тэх на ло гій? На ша ўлас ная 
ду расць і не жа дан не ду маць і ана лі за ваць? Пэў на, уся го 
па тро ху. А яшчэ — адзі но та ся род лю дзей, ка лі вір лі вае, 
па кру час тае жыц цё ў се ры я лах пад мя няе жыц цё са праўд-
нае, у якім ані чо га не ад бы ва ец ца. Як у той на шай чы тач кі, 
якая ад ной чы на пі са ла ў га зе ту: маў ляў, зда роўе ста ла 
пад во дзіць, а лю бі ма га се ры я ла і кан ца не ві даць. Дык вы, 
ша ноў ныя, на дру куй це, чым усё скон чыц ца, а то рап там 
па мру і не да ве да ю ся...

А ку ды ўця чы нам, ма ла дзей шым, ад што дзён ных кло па-
таў, ад праб лем? Гэ та ж так прос та — на ціс нуць на кноп ку 
пуль та і з ка на пы на зі раць, як па доб ныя праб ле мы на раз-
два вы ра ша юц ца. Гэ та ж пра сцей, ляг чэй, чым па га ва рыць 
з да маш ні мі пра штось ці важ нае або не вель мі, па ду маць, 
па чы таць ра зум ную кні гу, зра біць штось ці ў ха це. На вош-
та, ка лі ся бар — бла кіт ны эк ран — пад ка жа, як жыць, як 
ка хаць, як ля чыц ца, як уця чы ад бан ды та і ад мі лі цыі? Так 
мож на стра ціць са мо га ся бе? Ні чо га страш на га — ёсць 
шмат се ры я лаў і філь маў, у якіх ме на ві та пра гэ та і пра 
«спо са бы по шу ку». Па служ лі вая па мяць пад ка жа які-не-
будзь сю жэт.

А вы не ве да е це, ча му па пер шым ка на ле се ры ял 
«След» пас ля «Па на ра мы» не па каз ва юць? Я ўжо 

ка то ры ве чар не шлын даю па ква тэ ры, шу ка ю чы, ку ды ся-
бе дзець. Сён ня вось гэ тыя рад кі на пі са ла. А заўт ра чым 
за няц ца? Да вя дзец ца га ла ву па ла маць...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
alena@zviazda.by

�

11 снежня 2015 г.АБ’ЕКТЫЎ4

На ват 3-4-га до выя дзе ці, якія па цяр-
пе лі ад сек су аль ных зла чын стваў, 
мо гуць вы сту паць на су дзе паў на-
цэн ны мі свед ка мі праз ві дэа за пі сы 
раз моў з імі, зроб ле ных у спе цы яль-
ным дру жа люб ным па коі апы тан няў. 
Пры су ды, вы не се ныя пры на яў нас ці 
та кіх до ка заў, больш зра зу ме лыя і 
трап ныя, і іх амаль не маг чы ма аб-
скар дзіць.

На жаль, праб ле ма сек су аль на га гвал-
ту над не паў на лет ні мі но сіць сха ва ны ха-
рак тар, та му што і са ма ах вя ра, і яе бліз кія 
час та не ве раць у па ка ран не зла чын цы, 
са ро ме юц ца су се дзяў, ба яц ца плё так, а 
ча сам на ват не звяр та юць ува гі на скар гі 
дзі ця ці.

— До каз ная ба за пры сек су аль ных 
зло ўжы ван нях вель мі зыб кая. Час та не 
толь кі ад сут ні ча юць свед кі та кіх дзе ян няў, 
але мо жа на ват не быць і фі зіч ных, рэ ча-
вых пра яў зда рэн ня, дзя ку ю чы якім ме ды-
цын скі экс перт мог бы вы явіць ін цы дэнт, 
а след чы — да ка заць ві ну зла чын ца, — 
рас ка заў Юрый АСЦЯН КА, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня псі хі ят рыч ных 
экс пер тыз Дзярж ка мі тэ та су до вых экс-
пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — У та кім 
вы пад ку вель мі важ ныя па ка зан ні дзі ця ці, 
якое за ста ва ла ся сам-на сам з гвал таў ні-
ком, і яго дзі ця чае сло ва су праць сло ва 
да рос ла га, які цу доў на ве дае, як вы круч-
вац ца з сі ту а цыі і цы ніч на пе рай на чыць 
аб ста ві ны зда рэн ня. На ша за да ча — са-
браць як ма га боль шую до каз ную ба зу, 
каб да па маг чы па ка раць зла чын ца. Дзе ля 
гэ та га мы асвой ва ем но выя ві ды экс пер-
тыз, уво дзім но выя тэх на ло гіі.

Ад но з но ва ўвя дзен няў, якое пра цуе 
ў Бе ла ру сі ўжо не каль кі га доў, — дру жа-
люб ны па кой для апы тан няў дзя цей. Каб 

за ва я ваць да вер ма ло га, пад рых та ва ныя 
да па доб ных раз моў псі хо ла гі згод на са 
спе цы яль ным пра та ко лам фар му лю юць 
пы тан ні на мо ве, адап та ва най пад пэў ны 
ўзрост і ўзро вень раз віц ця дзі ця ці.

Пад час апы тан ня ка рыс та юц ца па лі-
гра фам, а праз двух ба ко вае шкло — люс-
тэр ка з бо ку па коя і акно з бо ку след-
чых — цу доў на ві даць усё, што ад бы ва-
ец ца. Дзве ві дэа ка ме ры фік су юць пра цэс. 
Ад на па каз вае ад сут насць у па коі, дзе 
га во раць з дзі цем, ліш ніх асоб, дру гая 
фік суе дэ та лі яго па во дзін.

— Дзя ку ю чы якас на му за пі су ма тэ-
ры я лаў раз моў яны вы со ка ацэнь ва юц ца 
суд дзя мі і з'яў ля юц ца асноў ным до ка зам 
пры вы ня сен ні ра шэн ня па спра ве, — ка-
жа Ан жа лі ка НА ЗА РАН КА, дзяр жаў ны 
ме ды цын скі су до вы экс перт-псі хо лаг 
Дзярж ка мі тэ та су до вых экс пер тыз Бе-
ла ру сі. — Як пра ві ла, гэ тая ацэн ка вы лі-
ва ец ца ў важ кія пры су ды.

З гэ та га го да та кія за пі сы з'яў ля юц ца 
афі цый ным до ка зам у су дзе, што за ма-
ца ва на ў Кры мі наль на-пра цэ су аль ным 
ко дэк се Бе ла ру сі. Па іні цы я ты ве між на-
род на га гра мад ска га аб' яд нан ня «Ра зу-
мен не» і з да па мо гай апе ра тыў ных ра-
бот ні каў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і 
прад стаў ні коў След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі 
ця пер пла ну ец ца афі цый на за ма ца ваць 
па тра ба ван не апыт ваць па цяр пе лых не 
больш за адзін раз.

Акра мя та го, апыт ваць ма ла лет ніх ах-
вяр гвал ту трэ ба ад ра зу пас ля зда рэн ня, 
бо та ды атрым лі ва юц ца са мыя леп шыя і 
якас ныя па ка зан ні. Праз не каль кі ме ся цаў 
штось ці, на ту раль на, за бы ва ец ца, зні ка-
юць з па мя ці дзі ця ці дэ та лі, на ўспа мі ны 
пра ін цы дэнт на клад ва ец ца ін тэр прэ та-
цыя гэ та га фак та да рос лы мі, — сло вам, 

ка рысць ад да лей шых апы тан няў з ця гам 
ча су губ ля ец ца. На 4-5-ты раз праў ды ў 
па ка зан нях дзі ця ці ўжо амаль не за ста-
ец ца, та му са мае пер шае і адзі нае апы-
тан не — най леп шы сро дак, упэў не ны 
спе цы я ліс ты.

— Экс пер ты за дзі ця ці пры зна ча ец ца 
кры ху паз ней, ка лі яно ўжо атрым лі вае 
ста тус па цяр пе ла га. Мы мо жам пра-
вес ці экс пер ты зу яшчэ да за вя дзен ня 
кры мі наль най спра вы, ад нак у гэ тым 
вы пад ку трэ ба бу дзе су стра кац ца з дзі-
цем двой чы. Лепш за ўсё пра во дзіць 
экс пер ты зу ў ме жах рас сле да ван ня, — 
за ўва жыў Юрый Асцянка. — Дыск з ві-
дэа за пі сам апы тан ня, пра ве дзе на га 
спе цы я ліс там, мы вы ву чым у дэ та лях і 
зро бім вы сно ву, ці маг ло ма лое на той 
час да ваць па ка зан ні, ці мож на ка рыс-
тац ца імі ў су дзе. Ана лі зу ю чы до свед 
аб ві на вач валь ных пры су даў, мы ба чым 
ка рысць і ста ноў чы эфект ад за пі саў 
раз моў. Па іх скла да ец ца ві да воч ная 
кар ці на зла чын ства, спра ву знач на ляг-
чэй да ка заць.

Іры на СІ ДА РОК
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Сацыяльная кансультацыяСацыяльная кансультацыя  ��

ЯШЧЭ РАЗ 
АБ ПРА ЦОЎ НЫХ 

КАНТ РАК ТАХ

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 155 000 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 91 500 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 днейКонсультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.

Лі та ра за ко наЛі та ра за ко на  ��

ПА КОЙ ДЛЯ ПА ЦЯР ПЕ ЛЫХ,
або Праў да дзі ця ці су праць цы ніз му да рос лых

«ДАЧ НЫ ЎЛОЎ» ЗЛО ДЗЕЯ
У Сма ля віц кім ра ё не су пра цоў ні кі Мін скай між рай інс пек цыі 

пе ра сле да ва лі аў та ма біль, які не спы ніў ся для пра вер кі па іх па-
тра ба ван ні. Ма шы на еха ла ноч чу па пра сёл ка вай да ро зе ў бок 
Жо дзі на, та му дзярж ін спек та ры за па до зры лі, што кі роў ца мо жа 
быць да тыч ным да бра кань ер ства. Ка ля вёс кі Ба бін Лес шлях 
«жы гу лям» пе ра кры лі. Не за кон най зда бы чы, се так і стрэль баў 
у ма шы не не знай шлі. Ад нак па да зрэн ні дзярж ін спек та раў вы-
клі ка ла вя лі кая коль касць дач най ма ё мас ці, якая пе ра во зі ла ся ў 
лег ка ві ку: два тры ме ры, дзве «бал гар кі», дзве ва дзя ныя пом пы 
і дзве рыд лёў кі. Па тлу ма чыць, ад куль у яго ў аў та ма бі лі столь кі 
рэ чаў, кі роў ца не змог. Як паз ней вы свет лі лі ў мі лі цыі, усе гэ тыя 
ін стру мен ты 30-га до вы жо дзі нец скраў на да чах. За ве дзе на кры-
мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


