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«Пад час ву чо бы зра зу меў, што трэ ба ска ра ціць вы дат кі і па вы сіць 
аб' ём вы твор час ці. Для гэ та га па трэб на ад мыс ло вая ёміс тасць, якая 
да па мо жа пры во зіць на про даж больш ры бы і па збег нуць страт: 
жы вую ры бу, што не пра да ла ся, мож на вы пус ціць», — тлу ма чыць 
Ар тур.

Вы клад чы кі рас тлу ма чы лі, што ў ма лым біз не се асаб лі ва важ ную 
ро лю іг рае ап ты мі за цыя вы дат каў, — кан тэй нер да па мо жа вы ра-
шыць гэ тую праб ле му. На быць па трэб нае аб ста ля ван не маг чы мас ці 
ў сям'і не бы ло — а тут пе ра мо га ў кон кур се біз нес-пра ек таў ся род 
ма ла дых біз нес ме наў, якім за вяр шы ла ся на ву чан не ў Ча ву сах.

Аў та ры най леп шых біз нес-ідэй атры ма лі фі нан са ван не на за куп ку 
не аб ход ных ін стру мен таў ці аб ста ля ван ня. Доў га ча ка ную ёміс тасць 
для пе ра воз кі ры бы Ша пяць ко атры ма юць ця гам двух ме ся цаў — 
но вы се зон пач нец ца ўжо з ін шы мі маш та ба мі.

Як і для яшчэ ад ной пе ра мож цы — Ак са ны ЗА ВАД СКАЙ, ула-
даль ні цы пер ша га ў Ча ву сах дзі ця ча га цэнт ра раз віц ця. Цэнтр і сам 
яшчэ ва ўзрос це не маў ля ці — во сем ме ся цаў, але хут ка стаў па пу-
ляр ным у ма ла дых баць коў.

Па чаў ся біз нес, ка лі дзяў чы на за ста ла ся без пра цы пе да го га да-
школь най аду ка цыі. А ма ла дой ма ці не ха це ла ся ад маў ляц ца ад 
лю бі май спра вы. «У ма лень кім го ра дзе ўсе ад но ад на го ве да юць, 
да лю бо га па чы нан ня ста вяц ца з па да зро нас цю. Ад кры ваць свой 
цэнтр вель мі страш на, але жа дан не бы ло мац ней шае», — дзе ліц ца 
Ак са на.

У яе не бы ло эка на міч най аду ка цыі і до све ду ў біз не се, та му зна-
ём ства з ды рэк та рам Ча вус ка га біз нес-цэнт ра Сяр ге ем Клі мян ко вым 
ста ла па да рун кам лё су. Бу ду чай прад пры маль ні цы па ра і лі звяр нуц-
ца ў цэнтр за ня тас ці, каб паз ней атры маць суб сі дыю на ад крыц цё 
сва ёй спра вы. Дзя ку ю чы тым срод кам, ся мей ным збе ра жэн ням і 
не вя лі ка му крэ ды ту праз коль кі ме ся цаў дзяў чы на ад чы ні ла дзве ры 
но ва га цэнт ра для пер шых вуч няў.

Сён ня Ак са на пла нуе па шы рыць спіс па слуг і ўвес ці гру пы 
па фіт не се і ёзе. Кан ку рэн таў у го ра дзе па куль ня ма, а на быць 

спар тін вен тар і тое, што не аб ход на для за ня ткаў, да па мо жа гра шо вы 
прыз, за ва я ва ны на кон кур се біз нес-ідэй.

Акра мя Ар ту ра і Ак са ны фі нан са ван не пра ек таў атры ма лі яшчэ 
тры ўдзель ні кі кон кур су. Гэ тае ме ра пры ем ства ста ла ад ной з пер-
шых іні цы я тыў Ча вус ка га біз нес-цэнт ра, што быў ад кры ты ня даў на 
ў рам ках пра ек та ПРА АН і Мі ніс тэр ства эка но мі кі «Ма лыя га ра ды» 
пры пад трым цы Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ана ла гіч ныя ар га ні за цыі 
ство ра ны ў Кры ча ве, Гор ках і Мсці сла ве (Ма гі лёў ская воб ласць), 
Ба ра ні і Глы бо кім (Ві цеб ская воб ласць).

«Да кан ца го да ў рам ках пра ек та на ву чан не і пра фе сій ныя кан-
суль та цыі ў но вых цэнт рах пад трым кі мож на атры маць бяс плат на. 
По тым біз нес-ін ку ба та ры па він ны вый сці на са ма акуп насць і пра па-
ноў ваць па слу гі, якія бу дуць за па тра ба ва ны ў мяс цо вых прад пры-
маль ні каў», — пад крэс лі вае кі раў нік пра ек та «Ма лыя га ра ды» 
Ма ры на КА ЛІ НОЎ СКАЯ.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, фота аўтара.

На пра па на ва ныя ў Аза ры чах ва ры ян ты 
пра ца ўлад ка ван ня ся мё ра па га дзі лі ся, 
ад на ад пра па но вы ад мо ві ла ся. Яшчэ 
ад на го мяс цо ва га жы ха ра на кі ра ва лі 
ў баль ні цу на аб сле да ван не. Як 
на Го мель шчы не са дзей ні ча юць 
за ня тас ці?

Як па ве дам ля юць «Ка лін ка віц кія на ві-
ны», па ста ян на дзе ю чая ра ён ная ка мі сія 
па ка ар ды на цыі ра бо ты па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва на ча ле з яе стар шы-
нёй Вік та рам За мос ці кам пра вя ла чар го вае 
па ся джэн не. Спа чат ку ў Ка лін ка ві чах бы ло 
раз гле джа на ар га ні за цый нае пы тан не, якое 
да ты чы ла ся до сту пу чле наў ка мі сіі да бан ка 
да ных не за ня та га ў эка но мі цы на сель ніц-
тва кра і ны.

За тым ка мі сія пе ра еха ла ў Аза ры чы, дзе 
ў бу дын ку мяс цо ва га сель вы кан ка ма ад бы-
ла ся су стрэ ча з мяс цо вы мі жы ха ра мі, якія 
з-за ней кіх пры чын ця пер не пра цу юць.

Як рас тлу ма чы ла стар шы ня сель вы-
кан ка ма Га лі на ПАН ЦЯ ЛЕ ЕН КА, па на-
се ле ных пунк тах Аза рыц ка га сель са ве та ў 
спіс гра ма дзян, ад не се ных да не за ня тых у 
эка но мі цы, уклю ча ны 73 ча ла ве кі: 17 з іх не 
пад па да юць ні пад якія льго ты; 20 ма юць 
двай ное гра ма дзян ства; чатыры пра пі са ны, 
але больш за 10 га доў не пра жы ва юць на 
тэ ры то рыі сель са ве та; 20 увесь час пра цу-
юць у Ра сій скай Фе дэ ра цыі; у васьмі ёсць 
зя мель ныя на дзе лы; сем пра цу юць і жы-
вуць за ме жа мі сель са ве та.

З за про ша ных на па ся джэн не ка мі сіі 
17 ча ла век з'я ві лі ся дзевяць.

Вік тар За мос цік рас тлу ма чыў пры сут ным 
па ла жэн ні дэ крэ та аб са дзей ні чан ні за ня-
тас ці, рас ка заў аб ва ры ян тах пра ца ўлад-
ка ван ня.

Уліч ва ю чы, што амаль усе, хто прый шоў, 
схіль ныя да вы піў кі і пе ра бі ва юц ца вы пад-
ко вы мі за роб ка мі не пер шы год, раз мо ва 

з кож ным бы ла пер са наль най і грун тоў най. 
Сяб рам ка мі сіі прый шло ся доў га ім тлу ма-
чыць, як мо жа вяр нуц ца да нар маль на га 
жыц ця.

У вы ні ку шас цё ра па га дзі лі ся пра ца ўлад-
ка вац ца на пра па на ва ныя ва кан сіі ў КСУП 
«Бе раз нян скі». Ад на вы ра шы ла за няц ца ра-
мес най дзей нас цю. Ад на — ад мо ві ла ся ад 
усіх пра па ноў. Яшчэ адзін мяс цо вы жы хар 
на кі ра ва ны ў Аза рыц кую баль ні цу дзе ля 
аб сле да ван ня яго ста ну зда роўя.

Ра ён ная па ста ян на дзе ю чая ка мі сія па 
ка ар ды на цыі ра бо ты па са дзей ні чан ні за ня-
тас ці і на да лей пла нуе пра во дзіць та кія вы-
яз ныя су стрэ чы-пры ёмы з на сель ніц твам.

«Прак ты ка па каз вае, што не ўсе лю дзі 
са ма стой на мо гуць са ры ен та вац ца ў жыц-
ці, ім трэ ба да па маг чы ў гэ тым, — ад зна чыў 
Вік тар За мос цік пад час су стрэ чы. — І пры-
зна чэн не на шай ка мі сіі ў гэ тым і за клю ча-
ец ца».

Да Адзі на га дня за ня тас ці, што прой дзе 
25 кра са ві ка, тут рых ту юц ца вель мі 
сур' ёз на.

Як рас ка за лі га зе це «Са вец кі ра ён» у га-
рад скім упраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не, на кір маш прый дуць 
прад стаў ні кі кад ра вых служ баў прад пры ем-
стваў і ар га ні за цый бу даў ні чай, ганд лё вай, 
пра мыс ло вай, транс парт най га лін як дзяр-
жаў най, так і пры ват най фор маў улас нас ці.

Свае ва кан сіі пра па ну юць пры бліз на 
17 ар га ні за цый, але да да ты пра вя дзен-

ня іх коль касць мо жа яшчэ па вя лі чыц ца. 
Свой удзел у кір ма шы ўжо па цвер дзі лі 
«Го мель жа ле за бе тон», «Го мель прам буд», 
«Го мель дрэў», за вод ста ноч ных вуз лоў, 
«Кам ін тэрн». Усім па тра бу юц ца як ра бо-
чыя, так і ін жы нер на-тэх ніч ны пер са нал.

Чле ны гра мад скіх аб' яд нан няў рас ка-
жуць аб маг чы мас цях пра ца ўлад ка ван ня 
ін ва лі даў. Упраў лен не па пра цы раз ліч вае 
на ўдзел у ме ра пры ем стве прад стаў ні коў 
«Свят ла тэх ні кі» і «Віп ра».

Ін фар ма цыю пра аба ро ну пра воў ра-
бот ні каў мож на бу дзе атры маць у ін спек-

та раў праф са юзаў. Су пра цоў ні кі пад атко-
вых ор га наў і спе цы я ліс ты ўпраў лен ня 
пра ін фар му юць аб пе ра ва гах са ма стой най 
за ня тас ці, пе ра ся лен ня, маг чы мас цях на-
ву чан ня за па тра ба ва ным на рын ку пра цы 
пра фе сі ям.

Адзі ны дзень за ня тас ці прой дзе з 10 да 
13 га дзін на ву лі цы Пра ле тар скай, 18. Кір-
маш ва кан сій ста не ка рыс ным для бес пра-
цоў ных і не за ня тых у эка но мі цы, якія са-
праў ды імк нуц ца пра ца ўлад ка вац ца. «Ву-
ду» кі нуць на ват тым, хто на огул не ва ло дае 
якой-не будзь ква лі фі ка цы яй.

ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

НА МА ГАН НІ 
НА КА РЫСЦЬ
Дэ пу та ты Кар мян ска га рай са ве та, што 
на Го мель шчы не, вы са дзі лі ра бі на вую 
алею і на вя лі па ра дак ка ля кры ніч кі.

У рам ках ме сяч ні ка па доб ра ўпа-
рад ка ван ні дэ пу та ты ра ён на га Са ве та 
ар га ні за ва лі ад ра зу дзве ак цыі, пі ша 
«За ра над Со жам».

Пер шая звя за на з азе ля нен нем. Ка-
ля но ва га ганд лё ва га аб' ек та «Сан та» 
з'я ві ла ся ра бі на вая алея. На род ныя 
абран ні кі не толь кі па са дзі лі дрэў цы, 
але і ўма ца ва лі кал кі і пад вя за лі са-
джан цы. За раз за да ча кож на га жы ха ра 
гар па сёл ка па кла па ціц ца аб тым, каб 
за ха ваць ма ла дыя ра бін кі.

Дру гая — на вя дзен не па рад ку. Ужо 
ста ла доб рай тра ды цы яй кож ную вяс ну 
доб ра ўпа рад коў ваць тэ ры то рыю ва-
кол кры ніч кі, што на Ку ра коў шчы не. 
Гэ тым ра зам дэ пу та ты рай са ве та так-
са ма ак тыў на па пра ца ва лі, пры вёў шы 
ў па ра дак такое важ нае для ту тэй шых 
жы ха роў мес ца.

ЗА РА БІ ЛІ БОЛЬШ 
ЗА 50 ТЫ СЯЧ 
РУБ ЛЁЎ
Жа дан не зра біць свой го рад і ра ён 
чыс цей шым і пры га жэй шым 
зноў аб' яд на ла ка лін ка ві чан, якія 
пры ня лі ўдзел у ра ён ным су бот ні ку, 
пры све ча ным Го ду ма лой ра дзі мы 
і 75-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Як па ве дам ля юць «Ка лін ка віц кія на-
ві ны», ра шэн не пра вес ці су бот нік бы-
ло пры ня та на чар го вай се сіі ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў. Асноў ная мэ та — на-
вя дзен не па рад ку на зям лі, а так са ма 
збор гра шо вых срод каў для доб ра ўпа-
рад ка ван ня на се ле ных пунк таў ра ё на.

У пер шым вяс но вым су бот ні ку пры-
ня лі ўдзел больш за 10 ты сяч жы ха роў. 
У іх лі ку — прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі 
ра ё на, ра бот ні кі жыл лё ва-ка му наль-
ных служ баў, ар га ні за цый і прад пры-
ем стваў, на ву чэн цы ка ле джа і лі цэя, 
школ.

Усе яны вый шлі па пра ца ваць на ка-
рысць сва ёй ма лой ра дзі мы: зай ма лі ся 
пры бор кай мо гі лак, пар каў і скве раў, 
доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рый і па-
сад кай ле су.

Асаб лі вую ўва гу ад да лі на вя дзен ню 
па рад ку на мехд ва рах і жы вё ла га доў-
чых комп лек сах сель гас прад пры ем-
стваў ра ё на. На да па мо гу вяс коў цам 
прый шлі бры га ды з пра цоў ных ка лек-
ты ваў го ра да.

Да рэ чы, мі ну лы су бот нік не стаў за-
вяр шаль ным акор дам дзей нас ці ў гэ-
тым на прам ку: пра цяг ва юц ца ра бо ты 
па на дан ні пры ваб на га вы гля ду жы вё-
ла га доў чым фер мам, мехд ва рам і ін-
шым аб' ек там сель гас прад пры ем стваў, 
ар га ні за цый і ўста ноў ра ё на.

Як па ве да мі ла на чаль нік ад дзе ла 
эка но мі кі рай вы кан ка ма Свят ла на 
ЛА ТЫШ, агуль ны мі на ма ган ня мі жы-
ха роў ра ё на, якія па жа да лі пры няць 
удзел у су бот ні ку, бы ло за роб ле на 
больш за 50 ты сяч руб лёў. Усю гэ тую 
су му вы дат ку юць на да лей шае раз віц-
цё і доб ра ўпа рад ка ван не Ка лін ка віц-
ка га ра ё на.

ВІ ДАЦЬ БІЗ НЕС МЕ НА ПА ЎЛО ВЕ

«ВУДА» ДЛЯ БЕСПРАЦОЎНЫХ
У Гомелі правядуць найбуйнейшы 

з пачатку года кірмаш вакансій

СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НЕ ЗА НЯ ТАС ЦІ

ЯК ДА ПА МАГ ЧЫ СА РЫ ЕН ТА ВАЦ ЦА

Артур ШАПЯЦЬКО 
з жонкай Таццянай.


