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БІБ ЛІ Я ТЭ КІ ЗОЙ МУЦ ЦА 
ПРА ВА ВЫМ ЛІК БЕ ЗАМ

Сён ня ў дру гім чы тан ні дэ пу та ты ніж няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та раз гле-
дзяць пра ект за ко на «Аб біб лі я тэч най 
спра ве ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». На тал-
ля КУ ЧЫН СКАЯ, член Па ста ян най ка мі-
сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па аду ка цыі, куль ту ры і 
на ву цы, рас ка за ла «Звяз дзе» пра асноў-
ныя но ва ўвя дзен ні за ко на пра ек та.

На га да ем, у пер шым чы тан ні яго пры ня лі ў 
ліс та па дзе 2013 го да. Да сён няш няй се сіі пра-
ект за ко на дай шоў з да дат ко вы мі 40 па праў ка-
мі, мно гія з якіх, лі чыць пар ла мен та рый, ма юць 
змяс тоў ны ха рак тар.

— Увя дзен не тэр мі ну «кніж ныя пом ні кі» і рэ гу ля ван не звя за ных з 
гэ тым пы тан няў ад па вя дае па тра ба ван ням гар ма ні за цыі за ка на даў ства 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў аб біб лі я тэч най спра ве, — па ве да-
мі ла На тал ля Ку чын ская.

На прак ты цы пра ду гледж ва ец ца ства рэн не дзяр жаў на га рэ ест ра 
кніж ных пом ні каў кра і ны, які бу дзе ўяў ляць са бой су куп насць звес так 
аб каш тоў ных кні гах. Біб лі я тэ кі аба вяз ва юц ца не толь кі за бяс пе чыць 
іх якас нае за ха ван не, але і ўклю чыць вы дан ні ў вы шэй зга да ны рэ естр, 
ін шыя звод ныя ка та ло гі і ба зы да ных. Усё гэ та да зво ліць мець дак лад-
ную ін фар ма цыю аб коль кас ці кніж ных пом ні каў, кла па ціц ца аб тым, каб 
фа лі ян ты зна хо дзі лі ся ў доб рых умо вах.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не за кра нае су пра цоў ніц тва па між біб лі я тэ ка мі.
— У ад па вед нас ці з за ко на пра ек там біб лі я тэ кі бу дуць ка а пе ры ра ваць 

і ка ар ды на ваць сваю дзей насць па на быц ці, ства рэн ні і вы ка ры стан ні 
ін фар ма цый ных рэ сур саў, ака зан ні элект рон ных па слуг, — рас ка за ла 
дэ пу тат.

Ка ар ды на цый ным і ме та дыч ным цэнт рам су куп най сет кі біб лі я тэк 
вы зна ча на На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі.

За ко на пра ект пра ду гледж вае ства рэн не спе цы яль на га ор га на — 
Рэс пуб лі кан ска га біб лі я тэч на га са ве та, — які за клі ка ны са дзей ні чаць 
па вы шэн ню эфек тыў нас ці пра цы біб лі я тэк. Са вет бу дзе ство ра ны пры 
Мі ніс тэр стве куль ту ры. Асноў ная функ цыя но ва га ор га на — вы пра цоў ка 
рэ ка мен да цый па пы тан нях біб лі я тэч най спра вы.

За кла дзе на ас но ва для па шы рэн ня між на род ных кан так таў дзяр жаў-
ных біб лі я тэк. Яны атры ма юць маг чы масць пра во дзіць між на род ныя 
вы ста вы да ку мен таў з фон даў за меж ных біб лі я тэк і му зе яў.

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не на кі ра ва на на па вы шэн не пра ва вой куль-
ту ры гра ма дзян.

— У якас ці асноў на га прын цы пу дзей нас ці біб лі я тэк за ма цоў ва ец ца 
рас паў сюдж ван не пра ва вых ве даў, пла ну ец ца ства рэн не і функ цы я на ван-
не на ба зе дзяр жаў ных біб лі я тэк пуб ліч ных цэн таў пра ва вой ін фар ма цыі, 
— да да ла пар ла мен та рый. — Для біб лі я тэк уста наў лі ва ец ца аба вя зак 
за бяс печ ваць маг чы масць до сту пу да эта лон най пра ва вой ін фар ма цыі.

Бу дуць ска рэк та ва ны пра вы не ка то рых груп ка рыс таль ні каў біб лі я тэк.
— Для не паў на лет ніх асоб вы клю ча на аб ме жа ван не на біб лі я тэч нае, 

ін фар ма цый нае і да ве дач на-біб лі яг ра фіч нае аб слу гоў ван не. Для лю-
дзей з аслаб ле ным зро кам і тых, хто зу сім не ба чыць, зроб ле ны ак цэнт 
на пе ра важ нас ці іх пра ва на аб слу гоў ван не ў пуб ліч ных і спе цы яль ных 
дзяр жаў ных біб лі я тэ ках. Пры гэ тым не за кон ныя дзе ян ні або бяз дзей насць 
ра бот ні каў біб лі я тэк, якія аб мя жоў ва юць пра вы ка рыс таль ні каў, мо гуць 
быць аб скар джа ны ў ад па вед нас ці з за ка на даў чы мі ак та мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

«БАГ РА ЦІ ЁН» 
ПА ЧЫ НАЎ СЯ 

НА ГО МЕЛЬ ШЧЫ НЕ
У Свет ла гор скім ра ё не дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры-
гор Ра по та азна ё міў ся з бу даў ніц твам ма ну мен та ў го нар па-
чат ку апе ра цыі «Баг ра ці ён».

На Го мель шчы не вы со кі ра сій скі госць па бы ваў і ў тых мяс ці нах, ад-
куль у чэр ве ні 1944 го да па чы на ла ся ва ен ная апе ра цыя, якая за вяр шы-
ла поў нае вы зва лен не Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Да 
70-год дзя гэ тых па дзей тут пла ну ец ца ўста на віць ма ну мент.

— За ліш не ка заць пра важ насць гэ тай гіс та рыч най па дзеі, і я вель мі рад, 
што ад да ец ца на леж нае этап на му пе ры я ду Вя лі кай Ай чын най вай ны, якой 
ста ла апе ра цыя «Баг ра ці ён», — ад зна чыў дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа-
вы Ры гор Ра по та. — Я вель мі ўдзяч ны бе ла рус ка му кі раў ніц тву, та му што 
іні цы я ты ва ідзе з Бе ла ру сі, і мы з за да валь нен нем яе пад трым лі ва ем.

Ча ты ры га ды та му пісь мен нік Ізя слаў Кат ля роў вы сту піў з пра па но вай 
ства рыць на тэ ры то рыі Свет ла гор ска га ра ё на ка ля вёс кі Пры ты ка ме ма ры-
ял у го нар апе ра цыі «Баг ра ці ён» — за кошт срод каў Са юз най дзяр жа вы. 
Аляк сандр Якаб сон, стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі, 
які ў той час быў стар шы нёй Го мель ска га абл вы кан ка ма, пад тры маў гэ-
тую ідэю. Та кім чы нам бы ла ство ра на пра цоў ная гру па пры Мі ніс тэр стве 
куль ту ры Бе ла ру сі, ад кры ты даб ра чын ны ра ху нак. Уз вя дзен не ме ма ры я ла 
на бы ло рэ аль ную пад трым ку дзярж сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы Ры го ра 
Ра по ты, мі ніс тэр стваў куль ту ры і аба ро ны Бе ла ру сі і Ра сіі, Свет ла гор ска га 
рай вы кан ка ма. За пла на ва на, што ме ма ры ял бу дзе ад кры ты ў ся рэ дзі не 
чэр ве ня, на пя рэ дад ні 70-год дзя ле ген дар най апе ра цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.

Дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та і стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Бе ла ру сі Аляк сандр Якаб сон на мес цы бу ду ча га ме ма ры я ла.

У кра са ві ку-маі Ка мі тэт дзяр-
жаў на га кант ро лю Брэсц кай 
воб лас ці пра вёў шэ раг кант-
роль на-ана лі тыч ных ме ра-
пры ем стваў па вы ву чэн ні 
праб лем ных пы тан няў у жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар-
цы. Апош нім ча сам пра ве ра-
на пяць ар га ні за цый сіс тэ мы 
ЖКГ: Брэсц кі смец це пе рап ра-
цоў чы за вод, Жа бін каў ская і 
Ма ла рыц кая ЖКГ, прад пры-
ем ствы «Брэст во да ка нал» і 
КУП «ЖРЭУ г. Брэс та».

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту га-
зе ты на чаль нік ад дзе ла Ка мі тэ та 
Дзярж кант ро лю Брэсц кай воб-
лас ці Ігар ЯРОМ СКІ, спе цы я ліс ты 
прый шлі да вы сно вы, што струк ту-
ра кі ра ван ня ар га ні за цы я мі га лі ны ў 
ме жах воб лас ці не ад на род ная, не ў 
поў най ме ры ад па вя дае за ка на даў-
ству і па тра буе да лей шай ап ты мі-
за цыі. Ана ліз коль кас ці ра бот ні каў 
га лі ны па ка заў, што фак тыч ная 
коль касць пра цаў ні коў скла дае па 
воб лас ці 74,7 пра цэн та ад штат най 
і 55,8 пра цэн та ад нар ма тыў най. 
Зна чыць, па трэб на ка рэк ці роў ка ў 
бок па мян шэн ня. Асаб лі ва гэ та да-
ты чыц ца нар ма тыў най коль кас ці.

Спе цы я ліс ты прый шлі да вы сно-
вы, што ў прад пры ем стваў ЖКГ 
ёсць рэ зер вы ска ра чэн ня коль кас ці 

ра бот ні каў — за кошт ап ты мі за цыі 
схем вы ка ры стан ня цеп ла вых се-
так. Іх мож на пе ра да ваць на ба ланс 
пад ве да мас ных ар га ні за цый Мі н -
э нер га. На прык лад, у брэсц кім мік-
ра ра ё не Паў днё вы ма гіст раль ная 
цеп ла вая сет ка ка цель най КУПП 
«Брэсц кая ка цель ная гас па дар ка» 
зна хо дзіц ца за дзве сот ні мет раў 
ад ма гіст раль на га тру ба пра во да 
РУП «Брэс тэ нер га». Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя на ву лі цы Ге ро яў аба ро-
ны Брэсц кай крэ пас ці і ў ін шых ра-
ё нах го ра да. Вя до ма, ра цы я наль-
на бу дзе экс плу а та ваць цеп ла выя 
сет кі ар га ні за цыі, якая на гэ тым 
спе цы я лі зу ец ца. Пад лі ча на, што ў 
вы пад ку пе ра да чы ўка за ных се так 
на ба ланс ад па вед ных ар га ні за-
цый ска ра чэн не коль кас ці пер са-
на лу ЖКГ скла дзе 110 ча ла век, а 
эка но мія срод каў на блі зіц ца да 54 
міль яр даў руб лёў.

Яшчэ пад час пра ве рак уста-
ноў ле на, што апош нім ча сам рас-
це коль касць лю дзей у струк ту ры 
ЖКГ, якія вы кон ва юць ра бо ты або 
аказ ва юць па слу гі, да лё кія ад ка-
му наль ных. Так, ле тась да ар га ні за-
цый ЖКГ да лу ча ны прад пры ем ства 
«Сто лін скі РКБА» са 101 пра цаў ні-
ком, Лу ні нец кі РКБА з ка лек ты вам 
у 40 ча ла век, Пін скі РКБА, дзе пра-
цуе 26 ча ла век. Уся го ў струк ту ры 

ЖКГ воб лас ці ця пер на ліч ва ец ца 
больш за 30 ня про філь ных аб' ек-
таў.

У вы пад ку да лу чэн ня да ар га-
ні за цый ЖКГ страт ных прад пры-
ем стваў, яны, як пра ві ла, цяг нуць 
на зад усю эка но мі ку га лі ны. Так 
ста ла з Коб рын скай ЖКГ, ка лі 
мяс цо вы ор ган кі ра ван ня пе ра даў 
на яе ба ланс аква парк. Толь кі за 
мі ну лы год су ма страт па аква пар-
ку скла ла 4,4 міль яр да руб лёў. А 
ўся го па мер страт па ня про філь ных 
ак ты вах склаў 6,4 міль яр да руб лёў. 
І толь кі за кошт пры быт ку, атры-
ма на га ад ака зан ня жыл лё ва-ка-
му наль ных і ін шых па слуг, уда ло ся 
ска ра ціць агуль ныя стра ты коб рын-
ска га прад пры ем ства да 489 міль-
ё наў руб лёў.

Та кая ж пры клад на сі ту а цыя 
склад ва ец ца з дзі ця чым азда-
раў лен чым ла ге рам «Ар ля ня», 
які зна хо дзіц ца на ба лан се КУПП 
«Брэсц кая ка цель ная гас па дар ка». 
Ле тась су ма страт па ім скла ла 1,5 
міль яр да руб лёў. Пры гэ тым дзе ці 
ра бот ні каў прад пры ем ства скла да-
юць толь кі 15 пра цэн таў ад усёй 
коль кас ці тых, хто ад па чы вае ў ла-
ге ры. Так што ня вы ра ша ныя пы тан-
ні за ста юц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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ЖКГ: за тра ты і ад да чаЖКГ: за тра ты і ад да ча  ��

КА МУ НАЛЬ НЫЯ СТРА ТЫ 
З-ЗА НЕ КА МУ НАЛЬ НЫХ ПА СЛУ Г

Пра вер кі мя са кам бі на таў, якія ўва хо дзяць у хол-
дынг «Го мель ская мя са-ма лоч ная кам па нія», па-
ка за лі, што ле тась усе прад пры ем ствы спра ца ва лі 
з ад моў най рэн та бель нас цю і чыс тай стра тай у 
су ме амаль 160 млрд руб лёў. Па вы ні ках ра бо ты 
за І квар тал гэ та га го да сі ту а цыя не змя ні ла ся. 
На Жло бін скім мя са кам бі на це стра ты скла лі 35,6 
млрд руб., на Го мель скім — 12,4 млрд руб., на Ка-
лін ка віц кім — 9,8 млрд руб.

Спе цы я ліс ты КДК лі чаць, што не эфек тыў ная пра ца мя-
са пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў хол дын га аб умоў ле на 
пе ра ва гай у асар ты мен це пра дук цыі з ніз кай да баў ле най 
вар тас цю. 56% ад аб' ёму ўсёй вы твор час ці скла ла мя са 
ў паў ту шах, якое рэа лі зоў ва ла ся па ца не, ні жэй шай за 
са бе кошт. Пры гэ тым рэн та бель насць рэа лі за цыі каў-
бас ных вы ра баў, на прык лад Го мель скім мя са кам бі на там, 
скла да ла ад 55,2% (пры экс пар це) да 14,5% (на ўнут ра-
ным рын ку). Та кая сі ту а цыя скла ла ся з-за не пры няц ця 
кі раў ніц твам мя са кам бі на таў свое ча со вых за ха даў па 
ма дэр ні за цыі вы твор час ці, на кі ра ва най на вы пуск вы со-
ка рэн та бель най пра дук цыі глы бо кай пе ра пра цоў кі.

Да да дат ко вых вы дат каў і па да ра жан ня пра дук цыі мя-
са кам бі на таў пры вод зяць не да хо пы ў ра бо це па за бес-
пя чэн ні вы твор час ці сы ра ві най. Зні жэн не ле тась ва га вых 
кан ды цый свін няў, якія па стаў ля лі ся на пе ра пра цоў ку 
Го мель скім мя са кам бі на там, пры вя ло да да дат ко вых вы-
дат каў па іх за боі і раз бі ран ні — на су му 1,7 млрд руб.

Да не эфек тыў най ра бо ты мя са пе ра пра цоў чых прад-
пры ем стваў хол дын га пры вя ло і праз мер нае фі нан са-
ван не ў 2013 го дзе сель гас прад пры ем стваў, у тым лі ку 
за кошт крэ дыт ных рэ сур саў. Так, дэ бі тор ская за па зы-
ча насць Го мель ска му мя са кам бі на ту сель гас прад пры-
ем стваў па пра да стаў ле ных аван сах скла дае 88,4 млрд 

руб. — ся рэд нюю су му паў га да во га аб' ёму па ста вак 
жы вё лы. Ана ла гіч ная сі ту а цыя з аван са ван нем сель ска-
гас па дар чых прад пры ем стваў у лік бу ду чых па ста вак і ў 
Жло бін ска га з Ка лін ка віц кім мя са кам бі на таў.

Асноў ныя стра ты мя са кам бі на та мі атры ма ны ад экс-
пар ту мя са па ца не, ні жэй шай за са бе кошт, а ма са выя 
па ру шэн ні кі раў ніц твам мя са кам бі на таў за ка на даў ства 
і ўнут ра ных ін струк цый пры пра вя дзен ні экс парт ных 
здзе лак да зво лі лі асоб ным ра сій скім фір мам атры маць 
пра дук цыю на огул без апла ты. У гэ тай сі ту а цыі ка ле гія 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю звяр ну ла ўва гу Ка мі тэ та па 
сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Го мель ска га абл вы-
кан ка ма на сла бы кант роль і не пры няц це дзейс ных мер 
па ста бі лі за цыі фі нан са ва га ста ну мя са пе ра пра цоў чых 
прад пры ем стваў воб лас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

ЦА НА МЯ СА НА ЭКС ПАРТ — 
НІ ЖЭЙ ШАЯ ЗА СА БЕ КОШТ

У Лу ні нец кім ра ё не — клуб ніч ным краі — стар туе 
чар го вы се зон на рых то вак са лод кіх ягад. Пер шыя 
клуб ні цы ў ра ё не пры ват ні кі пра да ва лі яшчэ на мі-
ну лым тыд ні, ха ця га вор ка іш ла не пра кі ла гра мы, 
а пра шклян кі і сло і кі, як яно звы чай на і бы вае.

Праў да, у Лу ні нец кім ра ён ным спа жы вец кім та ва рыст-
ве па куль ня ма за ку пач ных цэн на так зва ныя та вар ныя 
яга ды ад на сель ніц тва. Ка жуць, яны па він ны вы зна чыц ца 
лі та раль на дня мі ў за леж нас ці ад по пы ту і пра па но вы. Тым 
больш за куп шчы кі ў ра ё не ўжо з'я ві лі ся і пра па ну юць пры-
ват ні кам па 14-16 ты сяч руб лёў за кі ла грам клуб ніц.

— Мы ўжо мо жам пры маць са лод кія яга ды ад на сель-
ніц тва для мэ таў ві на роб ства і для пе ра пра цоў кі на кан-
сер ва ва ных прад пры ем ствах. У пер шым вы пад ку за куп ка 

бу дзе па 2,2 ты ся чы руб лёў, у дру гім — па 3,5 ты ся чы 
руб лёў за кі ла грам, — рас па вя ла жур на ліс ту «Звяз ды» 
эка на міст ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва Ва лян-
ці на ПЕТ РЫ НІЧ.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, сё ле та да ве дзе ны Лу ні-
нец ка му рай па план на рых тоў кі клуб ніц скла дае 630 тон, 
што больш за ле таш ні. На га да ем, та ды бы ло фак тыч на 
за куп ле на 625,6 то ны са лод кіх ягад. З ін ша га бо ку, ле-
тась пла на ва ла ся, што ра ён нае спа жы вец кае та ва рыст-
ва здо лее на рых та ваць 710 тон клуб ніц — на тое бы лі 
ўсе пе рад умо вы. Але, як час та бы вае з гэ тай яга дай, 
умя ша ла ся «ня бес ная кан цы ля рыя». Якім бу дзе сё лет ні 
се зон — так са ма за ле жыць ад умоў на двор'я.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Во да ры ле таВо да ры ле та  ��
Па спы та ем пер шыя клуб ні цы!


