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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 5° 
Віцебск    + 2° 
Гомель    + 2°  
Гродна    + 5° 
Магілёў    + 2° 
Мінск    + 3° 

Малады вучоны: 
якое яно — 
сапраўднае 

навуковае шчасце? 

NUTEKI: 
як адваяваць 

месца пад сонцам

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 27.02.2014 г. 
Долар ЗША    9750,00
Еўра 13400,00
Рас. руб. 272,50
Укр. грыўня 963,44

«ПЕ РА КОС» 
НЕ НА НА ШУ КА РЫСЦЬ
Дзяр жа ва па він на звес ці да мі ні му му 
маг чы мыя стра ты ўлас ных пра цоў ных рэ сур саў

У на шай кра і не ўзмац ня юц ца міг ра цый ныя па то кі: част ка бе ла-
ру саў з'яз джае з кра і ны ў по шу ку вы со кіх за роб каў, уза мен на 
на шым рын ку пра цы з'яў ля юц ца міг ран ты з кра ін Азіі, з Укра і ны, 
Літ вы, Ра сіі. Але пра ве дзе ныя да сле да ван ні па ка за лі, што пра цэс 
за мя шчэн ня пры пра цоў най міг ра цыі ў Бе ла ру сі мае якас ны «пе ра-
кос». Вы яз джа юць ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, а пры яз джа юць 
у асноў ным ра бо чыя і бу даў ні кі.

БОЛЬШ ЗА ЎСЁ ДА НАС ПРЫ ЕХА ЛА ПРА ЦА ВАЦЬ 
УКРА ІН ЦАЎ І КІ ТАЙ ЦАЎ

Ле тась у Бе ла русь пры еха лі пра ца ваць 18180 міг ран таў з 81 дзяр-
жа вы. Як ад зна чае ды рэк тар На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та пра-
цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Свят ла на 
ШАЎ ЧЭН КА з мо ман ту на быц ця не за леж нас ці і аж да 2009 го да экс-
парт пра цы пе ра вы шаў ім парт (паводле афіцыйных кантрактаў). Ад нак 
у апош нія 5 га доў сі ту а цыя змя ні ла ся. З 2005 па 2012 год коль касць 
пра цоў ных міг ран таў, якія афі цый на рэ гіст ру юц ца, па вя лі чы ла ся ў 
28 ра зоў.

Ка лі па гля дзець на нацыянальнасць тых, хто пры яз джае да нас пра-
ца ваць, то ле тась да нас пры еха лі пра ца ваць амаль 7000 укра ін цаў, 3020 
кі тай цаў, 1300 тур каў, больш за 1,5 тыс. ра сі ян, лі тоў цаў і ўзбе каў — па 
1200 ча ла век. З іх ра бо чых пры еха ла 12000 ча ла век, ква лі фі ка-
ва ных спе цы я ліс таў — 2500, кі раў ні коў — ка ля 800 ча ла век. 4

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі рас пра ца ва ла ал га рытм за ха даў 
па зні жэн ні вы дат каў «на ва ду». У пер-
шую чар гу спе цы я ліс та мі га лі ны пра па ну-
ец ца ап ты мі за ваць коль касць аб слу го ва-
га пер са на лу з да па мо гай аў та ма ты за цыі 
тэх на ла гіч ных пра цэ саў.
Па вод ле раз лі каў, нар ма тыў ная коль касць 

пра цу ю чых мо жа быць зні жа на на 33%, што 
пры вя дзе да іс тот на га змян шэн ня до лі вы-
дат каў на апла ту пра цы ў струк ту ры са бе-
кош ту па слуг па во да за бес пя чэн ні. Асноў ным 

ін ды ка та рам вы зна чэн ня та ко га шта ту па він-
ны быць су ад но сі ны коль кас ці ра бот ні каў на 
1000 аса бо вых ра хун каў (па доб ная прак ты ка 
іс нуе ў мно гіх кра і нах). Гэ та ста не да дат ко вым 
сты му лам да па ве лі чэн ня пра дук цый нас ці пра-
цы і да сяг нен ня апе рад жаль на га рос ту гэ та га 
па каз чы ка над рос там ся рэд няй за ра бот най 
пла ты. Ап ты мі за цыя коль кас ці су пра цоў ні каў 
мо жа даць зні жэн не са бе кош ту 1 ку ба мет ра 
ва ды не менш чым на 114 руб лёў, упэў не ны 
пер шы на мес нік мі ніст ра ЖКГ Аляк сандр 
ЦЕ РА ХАЎ.

Кі раў ніц тва мі ніс тэр ства лі чыць, што для ар-
га ні за цый жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, якія 
аказ ва юць па слу гі па во да за бес пя чэн ні і во да ад-
вя дзен ні, не аб ход на пад ка рэк та ваць та ры фы на 
элект ра энер гію да ўзроў ню та ры фаў для на сель-
ніц тва (у част цы аб' ёмаў па слуг на сель ніц тву). Та-
кое энер га збе ра жэн не дасць да дат ко вы эфект па 
са бе кош це ва ды яшчэ на 50 руб лёў за «куб». Пры-
клад на на 380 руб лёў мо жа па мен шыц ца са бе кошт 
ва ды пры ад ме не амар ты за цый ных ад лі чэн няў на 
бюд жэт ныя аб' ек ты, пры за бес пя чэн ні за-
ха ва нас ці аба рот ных срод каў апош ніх. 2

В
ёс ка Бе лая Дуб ро ва 
ста іць на бе ра гах 
ад ра зу дзвюх рэ чак — 
паў на вод най 

і хут ка плын най Бес я дзі 
і над та сціп лай і спа кой най 
Дзя раж ні. Маг чы ма, 
гэ тае геа гра фіч на-вод нае 
спа лу чэн не вы зна чы ла 
і спрад веч ны за ня так 
мяс цо вых ся лян — га доў лю 
свой скіх гу сей. Да сён няш ня га 
дня не пе ра вод зяц ца на 
бе ла дуб роў скіх пад вор' ях гу сі. 
У ад ной гас па дар цы мо жа 
на ліч вац ца не каль кі дзя сят каў 
гэ тых пту шак, у ін шай толь кі 
па рач ка га ду ец ца, як вя до май 
жар тоў най дзіцячай пес ні. 
Гу сі ны го ман тут ні ко лі 
не сці хае: ні ў во сень-зі му, 
ні вяс ною, ні, тым больш, 
ле там. У мі ну лую ня дзе лю 
ў Бе лай Дуб ро ве гу сі ўзня лі 
са праўд ны вэр хал. І бы ло 
ча го: ад са май ра ні цы іх па ча лі 
ла віць, звяз ваць кры лы, 
са дзіць у мя хі, каб вез ці 
на фэст — у вёс цы ла дзі ла ся 
чар го вае «Гу сі нае свя та», 
якое без жы вых пту шак 
не маг чы ма ўя віць. Пры вез ла 
сва іх бе ла-шэ рых га да ван цаў 
і ды рэк тар Бе ла дуб роў ска га 
до ма куль ту ры Люд мі ла 
ЧУ КІ ЛА (на фо та здым ку), 
каб ра зам з ін шы мі вяс ко вы мі 
гас па ды ня мі па спра чац ца, 
што яе гу сі — са мыя 
леп шыя. 4

ЦЫТАТА ДНЯ

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі Пётр ПРА КА ПО ВІЧ:

«Сён ня ма лы біз нес зай мае 
24 пра цэн ты ў ВУП кра і ны. 
Гэ та част ка на шай эка но-
мі кі, якая най больш ды на-
міч на раз ві ва ец ца, і ўва га 
да яе цал кам апраў да на. 
У пер шую чар гу трэ ба за-
бяс пе чыць вы ка нан не тых 
нар ма тыў ных да ку мен таў і 
за ко наў, якія ўжо пры ня ты 
ў гэ тым на прам ку. Не аб ход-
на, каб на мес цах усе ор га ны 
ўла ды і тыя, што зай ма юц-
ца кант ра лю ю чы мі функ-
цы я мі, дзей ні ча лі ў рам ках 
за ко ну, не пе ра шка джа лі, а 
на ад ва рот — са дзей ні ча лі 
раз віц цю». На кантроліНа кантролі  ��

ЖЫ ХА РЫ ПЛА ЦІ ЛІ... 
ЗА ПА ВЕТ РА?

Фак ты без гас па дар час ці, не за кон на га атры ман ня бюд жэт ных 
суб сі дый на кам пен са ван не вы дат каў па ака зан ні на сель ніц тву 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, дрэн нае за бес пя чэн не рэа лі за цыі 
дзярж пра гра мы «Чыс тая ва да» ўста ноў ле ны спе цы я ліс та мі Ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Го мель скай воб лас ці пры пра вер цы 
дзей нас ці КЖУП «Го мель скі рай жыл кам гас».

Кант ра лё ры лі чаць, што за тры га ды жы ха ры Го мель ска га ра ё на 
за пла ці лі за не ака за ныя па слу гі 1,3 міль яр да руб лёў. Гэ тая су ма ўтва-
ры ла ся ў тым лі ку з-за звыш нар ма тыў ных страт цеп ла вой энер гіі, якія 
і аплач ва лі спа жыў цы. Ся род пры чын так са ма не на леж нае ўтры ман не 
цеп ла се так, за пор най ар ма ту ры, іза ля цыі... Пры гэ тым прад пры ем ства 
не за кон на атры ма ла з бюд жэ ту 0,4 млрд руб лёў на кам пен са ван не 
вы дат каў па ака зан ні на сель ніц тву жыл лё ва-ка му наль ных па слуг. Гэ-
тыя срод кі ка му наль ні кі вяр ну лі ў поў ным аб' ёме. Яшчэ 2,2 міль яр да 
да дат ко ва па тра ча ны з-за са рва ных тэр мі наў рэа лі за цыі пра гра мы 
«Чыс тая ва да». Між іншым, у вёс цы Аздэ лі на да гэ та га ча су не пра цуе 
ка на лі за цыя: тэр мін яе рэ кан струк цыі за сем га доў пе ра но сіў ся 5 ра зоў. 
Знач на пе ра вы ша ны і нар ма тыў ны тэр мін бу даў ніц тва ў гэ тай жа вёс цы 
во да на пор най ве жы. Без гас па дар часць у вёс цы Руд ня Пры быт каў ская 
пры вя ла да звыш нар ма тыў ных страт ва ды. Ка му наль ні кі лік ві да ва лі яе 
ўцеч ку толь кі пас ля ўка зан ня спе цы я ліс таў дзярж кант ро лю. За да пу-
шча ныя па ру шэн ні 14 служ бо вых асоб пры цяг ну ты да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці, а ця пер раз гля да ец ца пы тан не аб пры цяг нен ні да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

СА БЕ КОШТ ВА ДЫ І ВО ДА АД ВЯ ДЗЕН НЯ ЗНІ ЗЯЦЬ НА 15%?
Ска ра чэн не вы дат каў на во да за бес пя чэн не не па він на паў плы ваць на якасць па слуг ЖКГ

Ры нак пра цыРы нак пра цы  ��

ЖЫЛІ Ў БАБУСІ...


