
19 ліпеня 2016 г.ЛЮСТЭРКА6

Бу даў ні кі, ся дзел кі, тан цоў-
шчы цы... На якія яшчэ ва кан сіі 
бе ла ру сы ўлад коў ва юц ца за 
мя жой? Ку ды час цей з'яз джа-
юць пра ца ваць? І як ся род фір-
маў, што пра па ну юць ра бо ту ў 
Із ра і лі ці Га лан дыі, вы лі чыць 
мах ля роў?

Боль шасць — 
на ра бо чых 
спе цы яль нас цях

За сту дзень—са ка вік гэ та га го-
да 1120 бе ла ру саў па еха лі пра ца ваць 
за мя жу. Та кую ліч бу дае Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў на пад ста ве пад пі са ных 
кант рак таў. Але гэ та ста тыс ты ка не ўліч-
вае тых, хто ўлад ко ва ец ца ў ін шых кра і-
нах са ма стой на. На прык лад, па ацэн ках 
Фе дэ раль най міг ра цый най служ бы Ра сіі, 
што год ка ля ста ты сяч на шых гра ма дзян 
пры яз джае да іх на ра бо ту.

Шу каць пры бы так за мя жой вы праў-
ля юц ца ў асноў ным муж чы ны. Ся род 
пра цоў ных міг ран таў іх — 89 пра цэн таў. 
Боль шасць (65 пра цэн таў) тра ды цый на 
едзе ў Ра сію: усё ж та кі не трэ ба ву чыць 
мо ву. На дру гім і трэ цім мес цы па па пу-
ляр нас ці — Поль шча і Літ ва. Гэ тыя кра і ны 
вы бра лі 15 і 11 пра цэн таў пра цоў ных міг-
ран таў ад па вед на. Час та ез дзяць так са-
ма ў ЗША. Ві даць, воб раз кра і ны вя лі кіх 
маг чы мас цяў да гэ туль за ста ец ца пры ця-
галь ным для на шых лю дзей.

Ін шая спра ва, што «вы біц ца» за мя-
жой уда ец ца да лё ка не ўсім. 86 пра цэн таў 
тых, хто едзе пра ца ваць у ін шыя кра і ны, 
улад коў ва юц ца на ра бо чыя спе цы яль нас-
ці. Мно гія зна хо дзяць ва кан сіі ў сель скай 
гас па дар цы і сфе ры аб слу гоў ван ня. А 
вось мес цы ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс-
таў зай ма юць адзін кі: за сту дзень—са ка-
вік та кіх — толь кі ча ты ры ча ла ве кі (яны 
ця пер пра цу юць у Гер ма ніі і Са удаў скай 
Ара віі).

У по шу ках 
пры го жа га жыц ця

Кі раў нік ін фа лі ніі 113 па бяс печ ным 
вы ез дзе і зна хо джан ні за мя жой «Ла 
Стра да» Іры на ВАР ВА РЫ НА за ўва жае, 
што са мы ма біль ны ўзрост — ад 18 да 
40 га доў.

— Ка лі ка заць пра муж чын, то гэ та час-
цей за ўсё жа на тыя. Яны шу ка юць пры-
бы так боль шы, чым тут, каб утрым лі ваць 
сваю сям'ю, — дзе ліц ца на зі ран ня мі Іры на 
Вар ва ры на. — Што да жан чын, то гэ та 
хут чэй бяз дзет ныя, не за муж нія, больш 
ма ла до га ўзрос ту — да 25 га доў. Дзяў ча-
ты едуць па пры го жае жыц цё. Ім так са ма 
па трэб ны гро шы, каб ба га та апра на цца, 
на быць сваю ква тэ ру, ма шы ну, ка лі вер-
нуц ца да до му. І, вя до ма, усе хо чуць улад-
ка ваць свой лёс. Ёсць ней кая фан та зія 
пра тое, што там су стрэ нуць «прын ца».

Тое, што боль шасць бе ла ру саў за мя-
жой улад коў ва юц ца на не ква лі фі ка ва ную 
пра цу і ў сфе ру па слуг, на дум ку кі раў ні ка 
ін фа лі ніі, цал кам ла гіч на. З бе ла рус кім 
дып ло мам і дрэн ным ве дан нем за меж-

най мо вы на прэ стыж ную пра фе сію прэ-
тэн да ваць скла да на. Та му муж чы ны ў 
асноў ным едуць пра ца ваць бу даў ні ка мі і 
кі роў ца мі, дзяў ча ты — ад мі ніст ра та ра мі, 
тан цоў шчы ца мі, ані ма та ра мі. Ва кан сі я мі 
ня нек, мед сёст раў і ся дзе лак ці ка вяц ца 
жан чы ны за 55.

— А на вош та да мам у та кім уз рос це 
з'яз джаць? Якія ў іх ма ты вы?

— Ма гу мер ка ваць, што гэ та жан чы ны 
з ма лых га ра доў, дзе пра цы не так шмат. 
Хто там бу дзе най маць нянь ку з лі ку су се-
дак? Гэ та фан тас ты ка для на шай кра і ны. 
Ня нек за пра ша юць да стат ко ва ба га тыя 
лю дзі. Пра сцей знай сці ра бо ту на За ха-
дзе, дзе гэ тыя па слу гі больш рас паў сю-
джа ны. У Аме ры цы, на прык лад, пад лет кі 
ў 15 га доў за раб ля юць кі шэн ныя гро шы, 
пры гляд ва ю чы за чу жы мі дзець мі.

Сай ты-пад ман кі 
і не рэ аль ныя абя цан ні

Пра па но вы ад за меж ных най маль ні-
каў мно гія зна хо дзяць у ін тэр нэ це. Праў-
да, пра вя ра юць іх не заў сё ды ўваж лі ва.

— Дзяў чат час та праз са цы яль ныя 
сет кі за пра ша юць пра ца ваць тан цоў шчы-
ца мі. Абя ца юць за ла тыя го ры. Пы та ем ся 
ў іх: «А ад куль най маль нік да ве даў ся, 
што вы доб ра ру ха е це ся? Мо жа, ві дэа 
пра сі лі пра да ста віць, ці ў вас ха рэа гра-
фіч ная аду ка цыя ёсць?» — «Не, — ка-
жуць, — але ў мя не фо та на ста рон цы 
пры го жае, там я тан цую». Гэ та рэ аль ныя 
ад ка зы, — не ра зу мее та кой на іў нас ці 
Іры на Вар ва ры на.

Ся род сай таў, якія пра па ну юць ра бо ту 
ў ін шых кра і нах, так са ма ха пае пад ма-
нак. Вы лі чыць іх не скла да на. Ста рон кі 
зроб ле ны як пад ка пір ку. Паў та ра ец ца 
на ват юры дыч ны ад рас фір маў — мя ня-
юц ца толь кі ну ма ры лі цэн зій. Схе ма ўлад-
ка ван ня там пры ве дзе на вель мі прос тая: 
вы пра да стаў ля е це ко пію паш пар та, два 
фо та здым кі, яшчэ шэ раг да ку мен таў і 
пе ра во дзі це на ра ху нак «Вэб ма ні» 60 
еў ра.

— Адзі нае, што на сця рож вае ўсіх, — 
гэ та 60 еў ра. А тое, што вы ко пію паш пар-
та да яце? Гэ тыя да ныя мах ля ры мо гуць 
вы ка рыс тоў ваць як за ўгод на, — ка жа 
спе цы я ліст.

На сай тах-пад ман ках абя ца юць знай-
сці лю бую ра бо ту. Але ў Бе ла ру сі пра ца-
ўлад коў ваць за мя жу мо гуць толь кі фір мы, 
якія ва ло да юць спе цы яль най лі цэн зі яй. У 
ёй пра пі са на, якую кра і ну і па якой спе цы-
яль нас ці гэ та кан то ра прад стаў ляе. Фір ма 
му сіць на ла дзіць кан так ты з кан крэт ны мі 

най маль ні ка мі, каб атры маць лі цэн зію, 
та му пра па но вы «ўсё і ўсю ды» ад ад ной 
кам па ніі па він ны на сця рож ваць.

Дый са мі ва кан сіі ча сам не ад па вя-
да юць рэ аль нас ці. Так, на ад ным з сай-
таў шу ка лі пры бі раль шчы цу ў Ка на ду 
на за ро бак пад тры ты ся чы до ла раў. 
Пра жы ван не і хар ча ван не — за кошт 
пра ца даў цы. Але ся рэд няя за ра бот ная 
пла та не ква лі фі ка ва ных ра бот ні каў у 
Ка на дзе скла дае 1400 до ла раў. Дзіў на, 
што ні хто з мяс цо вых не прэ тэн дуе на 
гэ та мес ца.

На бор на план та цыі, 
лай не ры і ў га тэ лі
Мы па гля дзе лі, якія ва кан сіі пра па ну-

юць фір мы па пра ца ўлад ка ван ні за мя жу. 
Боль шасць з іх, на ту раль на, ары ен ту ец ца 
на ра сій скі ры нак і га то вы за бяс пе чыць 
вас мес ца мі бу даў ні коў, пра даў цоў, сель-
ска гас па дар чых ра бот ні каў, кі роў цаў.

Кі роў цам мож на па ехаць і ў Еў ро пу, 
на прык лад у Літ ву. З па тра ба ван няў — 
між на род ны стаж, во пыт і ка тэ го рыя С, 
Е. За ро бак за ле жыць ад фір мы, на якую 
пра цу еш. Але ў ся рэд нім абя ца юць 1300-
1400 еў ра ў ме сяц.

Для тых, хто га то вы да цяж кай пра цы 
ў па лях, ёсць ва кан сія ў Фін лян дыі. На 
ле та ту ды за пра ша юць збі раць яга ды. 
Ні ве дан ня мо вы, ні пэў ных на вы каў не 
па тра бу юць. Толь кі вы нос лі васць і пра-
ца ві тасць. Ра бо чы дзень па чы на ец ца ў 
6-7 га дзін ра ні цы, на тыд ні толь кі адзін 
вы хад ны. За ро бак ка ля 1300 еў ра.

Мо ла дзі пра па ну юць да лу чыц ца да 
пер са на лу аме ры кан скіх кру із ных лай-
не раў. Бя руць мі ні мум на паў го да.

— Са мыя па пу ляр ныя спе цы яль нас-
ці — афі цы ян ты і іх па моч ні кі, бар ме ны, 
па ка ёў кі. Ра дзей па тра бу юц ца ад мі ніст-
ра та ры і фа то гра фы, — рас ка за лі нам у 
ста ліч най фір ме, якая да па ма гае ўлад-
ка вац ца за мя жой. — Умо вы для пра цы 
на лай не ры — уз рост ад 21 да 30 га доў, 
ад сут насць праб лем са зда роў ем, доб рае 
ве дан не анг лій скай мо вы. Атрым лі ваць 
бу дзе це ад 900 до ла раў за ме сяц.

Аб слу го вы пер са нал па трэ бен у Аб'-
яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, Бах рэй не, 
Ка та ры. На прык лад, у шы коў ны пя ці зор-
ка вы га тэль Ма на мы шу ка юць ад мі ніст-
ра та раў, якія бу дуць су стра каць гас цей. 
Ча ка юць дзяў чат прэ зен та бель най знеш-
нас ці да 30 га доў і з доб рай анг лій скай 
мо вай. У ду бай скі га тэль на ўзбя рэж жы 
Пер сід ска га за лі ва на бі ра юць афі цы ян-
таў і бар ме наў. Умо вы — і для дзяў чат, і 
для хлоп цаў — тыя ж. За ро бак за ле жыць 
ад та го, на коль кі доб ра ва ло да е це мо вай 
і ці шчод рыя клі ен ты на ча я выя. У ся рэд-
нім пла цяць ад 1200 до ла раў.

Што да вы со ка ква лі фі ка ва ных спе-
цы я ліс таў, то кан то ры-па ся рэд ні кі пра-
па ну юць мес цы ў Са удаў скай Ара віі для 
ўра чоў. Во пыт ка ля пя ці га доў і доб рая 
анг лій скай мо ва за бяс пе чаць бе ла рус кіх 
ме ды каў ра бо тай у пры ват най клі ні цы на 
Ус хо дзе і што ме сяч ным пры быт кам да 
ча ты рох ты сяч до ла раў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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МУЖ ЧЫ НЫ — ПА ГРО ШЫ, ДЗЯЎ ЧА ТЫ — ПА ЖА НІ ХОЎ
На вош та бе ла ру сы едуць пра ца ваць за мя жу

А хто едзе да нас?
За пер шыя тры ме ся цы гэ та га го да 

ў Бе ла русь пры бы лі на ра бо ту з ін шых кра ін 
5170 ча ла век. Боль шасць — з Укра і ны (35 пра цэн таў) 
і Кі тая (32 пра цэн ты). Ра сі ян кры ху менш 
за 10 пра цэн таў. Па ло ва за меж ні каў улад ка ва лі ся 
звы чай ны мі ра бо чы мі. Мес ца ква лі фі ка ва на га 
спе цы я ліс та за няў кож ны пя ты. У сфе ры 
аб слу гоў ван ня, ганд лі і сель скай гас па дар цы 
пра цуе дзе вяць пра цэн таў. Яшчэ 296 ча ла век 
за пра сі лі на па са ды кі раў ні коў: у асноў ным 
гра ма дзян Літ вы, Укра і ны, Лат віі, Тур цыі і Кі тая.

Па чы на ю чы з гэ та га ле та ў Цэнт ры са цы яль най рэ абі-
лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў і ін ва лі даў «Рас ток» у Аст ра-
шыц кім Га рад ку пад Мінск ам мо ладзь з асаб лі вас ця мі 
раз віц ця бу дзе атрым лі ваць на вы кі пе ка ра.

Зу сім ня даў на, у чэр ве ні, у «Раст ку» з'я ві ла ся пра фе сі я наль-
ная пя кар ня. Яна скла да ец ца з ву чэб на га кла са і вы твор ча га 
цэ ха, дзе ўста ноў ле на су час нае аб ста ля ван не для вы ра бу хле-
ба, бу ла чак, пі рож ных і пі цы, за куп ле нае па соль ствам Поль-
шчы ў рам ках рэа лі за цыі су мес на га са цы яль на га пра ек та з 
Мін гар вы кан ка мам.

— Гэ ты пра ект да зво ліць ма ла дым лю дзям з асаб лі вас ця мі 
раз віц ця ад чуць ся бе па трэб ны мі і ці ка вы мі, — ка жа Ула дзі мір 
МА РУ ДЗІН, ды рэк тар псі ха не ўра ла гіч на га до ма-ін тэр на та 
для са ста рэ лых і ін ва лі даў №1, у рам ках яко га функ цы я нуе 
Цэнтр са цы яль най рэ абі лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў і ін ва лі даў 
«Рас ток». — І мы спа дзя ём ся, што комп лек сы, псі ха ла гіч ныя 
праб ле мы, вы клі ка ныя ін ва лід нас цю, ака жуц ца хоць на час 
за бы ты мі, а мо жа, на ват і пе ра адо ле ны мі. А атры ма ны во пыт 

уза е ма дзе ян ня з ін шы мі людзь мі да зво ліць ма ла дым ін ва лі дам 
больш упэў не на ўвай сці ў свет, што па куль яшчэ не заў сё ды 
га то вы пры няць лю дзей, якія не та кія, як усе. Мы ўжо цал кам 
за бяс печ ва ем ся бе хле ба бу лач най пра дук цы яй і маг лі б рэа лі-
за ваць яе і ў роз ніч най сет цы. Да та го ж ужо пра лі чы лі: гэ тыя 
бу лач кі нам абы хо дзяц ца ў два ра зы тан ней, чым ка лі б мы 
куп ля лі іх на хле ба за вод зе. І па сма ку, і па якас ці яны не са-
сту па юць тым, што вы пя ка лі ся да рос лы мі пра фе сі я на ла мі. Да 
та го ж, усё вель мі све жае.

На мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Ігар КАР ПЕН КА ўпэў-
не ны, што ў перс пек ты ве трэ ба аба вяз ко ва вы хо дзіць на па стаў кі 
пра дук цыі ў кра му ці па да моў ле нас ці ра біць яе на за каз. «Та ды 
бу дзе не прос та рэ абі лі та цыя ма ла дых лю дзей з ін ва лід нас цю, але 
і ад да ча ад пра цы, зар пла та для гэ тых ма ла дых лю дзей, — лі чыць 
на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма. — Трэ ба ду маць пра за па-
тра ба ва насць іх пра цы ў рэ аль ным жыц ці, рэ аль най эка но мі цы. 
Ка лі гэ та атры ма ец ца, гэ та бу дзе сур' ёз ны пра рыў».

Свят ла на БУСЬ КО. buskо@zvіаzdа.bу

ДА РЭ ЧЫ
За пер шую зме ну ў Цэнт ры са цы яль най рэ абі лі та цыі дзя цей-

ін ва лі даў і ін ва лі даў «Рас ток» у Аст ра шыц кім Га рад ку прой дуць 
азда раў лен не 120 дзя цей-ін ва лі даў, за ле та — 400-500 ча ла век. 
Пры гэ тым для кож на га дзі ця ці рас пра цоў ва ец ца ін ды ві ду аль-
ная пра гра ма рэ абі лі та цыі.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 09 августа 2016 года 

повторных торгов по продаже 
конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Изолированное помещение № 36 
с инвентарным номером 610/D-10646, 

расположенное по адресу: 
г. Борисов, ул. Демина, 39
(общая площадь: 7,1 кв.м; 

наименование: изолированное помещение 
№ 36 торгового ряда № 13)

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36

Начальная цена
13 040,60 бел. руб. 

(130 406 000 бел. руб. образца 2000 года)

 Сумма задатка
1 300 бел. руб. 

(13 000 000 бел. руб. образца 2000 года)

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости», 
220030 г. Минск, ул. К.Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аук-
циона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в регио-
нальной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; 
получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской 
центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка для участия 
в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема 
документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. Если заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником, предмет торгов 
продается участнику, подавшему единственное заявление на участие в 
торгах по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осу-
ществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного 
имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о 
результатах аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения 
участников перед началом аукциона.

Аукцион проводится 09 августа 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 20.07.2016 по 04.08.2016 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
государственное предприятие «МГЦН».

Роз ныя-роў ныяРоз ныя-роў ныя  ��

Ін струк тар па пра ца тэ ра піі Іры на РО ГАЎ ЦА ВА (зле ва) са сва і мі па да печ ны-
мі дэ ман струе све жую вы печ ку.

Пах све жых бу ла чак 
з асаб лі вай мі ні-пя кар ні

За ме сяц пра цы на кру із ным лай не ры абя ца юць ад 900 до ла раў.


