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ГЭ ТА са мая за па тра ба ва ная 
на сён няш ні дзень 

спе цы яль насць. Кі роў цы 
па трэб ны ўсю ды — 
у аў та пар ках, кам па ні ях па 
пе ра воз цы гру заў, на ват за 
мя жой ме на ві та та кі спе цы я ліст 
хут чэй за ін шых зной дзе пра цу. 
Ка лі ў мі ну лым ме ся цы ў рэ гі ё не 
па тра ба ва ла ся 500 ча ла век 
па гэ тай спе цы яль нас ці, 
то на па ча так са ка ві ка — ужо 
540. Тэн дэн цыя хоць і не 
ка та стра фіч ная, але па тра буе 
ўва гі. У та кіх умо вах мно гае 
за ле жыць ад най маль ні каў. 
Чым яны мо гуць пры ва біць 
кі роў цаў, по пыт на якіх, мож на 
ска заць, за шкаль вае.

Арэн да жыл ля
У Гро дзен скім аў то бус ным пар ку ста но ві-

шчам з кад ра мі за не па ко е ны. Го рад пры рас-
тае но вы мі мік ра ра ё на мі, што цяг не за са бой 
і но выя марш ру ты. А кі роў цаў не ха пае, па-
ве да мі лі ў ад дзе ле кад раў. На прык лад, на 
ся рэ дзі ну са ка ві ка ёсць ка ля 20 ва кан сій. На 
лет ні се зон праг на зу ец ца іх рост.

— У ра бо це ня ма ла стрэ са вых сі ту а цый 
з па са жы ра мі, якія не хо чуць аплач ваць 
пра езд, — ад зна чы ла спе цы я ліст па ра бо це 
з кад ра мі, — ды і парк ста ры: ка ля 70 пра-
цэн таў аў то бу саў ад пра ца ва лі свой тэр мін 
амар ты за цыі. Не ўсю ды ёсць кан ды цы я не-
ры, а ча ла век хо ча пра ца ваць у кам форт-
ных умо вах.

Між тым праб ле ма аў та пар ка не за ста-
ец ца па-за ўва гай га рад скіх улад. На прык-
лад, сё ле та пла ну ец ца на быць 10 аў то бу-
 саў. Вы ра ша ец ца і кад ра вае пы тан не. 
У рам ках пра гра мы пе ра ся лен ня пры цяг ва -
юц ца кі роў цы з ін шых на се ле ных пунк таў. 
Яны за бяс печ ва юц ца арэнд ным жыл лём 
на льгот ных умо вах. І та кой маг чы мас цю 
ска рыс та лі ся 14 ча ла век. У аў та пар ку шу ка-
юць шля хі па вя лі чэн ня зар пла ты, за раз яна 
да ся гае ў ся рэд нім ад ной ты ся чы руб лёў.

Фі нан са вы бок
По пыт на кі роў цаў вы клі ка ны і раз віц-

цём транс парт на-ла гіс тыч на га сек та ра эка-
но мі кі. З'яў ля ец ца ўсё больш кам па ній, якія 
зай ма юц ца гру за вы мі пе ра воз ка мі. Мно гія 
спе цы я ліс ты ме на ві та тут шу ка юць больш 
вы со кія за роб кі. На прык лад, ле тась з аў та-
пар ка ў даль на бой шчы кі сыш лі 60 ча ла век. 
І спы ніць гэ ты пра цэс па куль не атрым лі-
ва ец ца.

Да рэ чы, ідуць на даль нія рэй сы не толь-
кі пра фе сі я на лы. Не ка то рыя пе ра вуч ва юц-
ца, ма ю чы ня дрэн ныя спе цы яль нас ці. Не 
так даў но да ве да ла ся, што бы лы ка ле га, 
пра фе сій ны рэ жы сёр з аб лас ной тэ ле ра-
дыё кам па ніі, зволь ніў ся і пай шоў у даль-
на бой шчы кі. Здзі ві ла ся — як так? Столь кі 
га доў пра ца ваў, дас ка на ла ве дае сваю 
спра ву, ды і ра бо та ці ка вая, якая дае шы-
ро кае по ле для твор час ці. Але фі нан са вы 
бок ака заў ся больш важ кі. Да та го ж ва-
кан сій тут хоць ад баў ляй.

Да стат ко ва зай сці ў ін тэр нэт, каб упэў-
ніц ца ў по пы це на та кіх спе цы я ліс таў на 
рын ку пра цы. Ёсць пра па но ва для кі роў цаў, 
у тым лі ку між на род ні каў. І та кая сі ту а цыя 
рас паў сю джа ная, рас ка заў прад пры маль-
нік з Грод на Ге надзь Сям чук. Яго кам па нія 
мае не вя лі кі парк гру за вых аў та ма бі ляў і 
не каль кі га доў зай ма ец ца пе ра воз кай гру-
заў па Еў ро пе і Ра сіі. У яго заў сё ды ёсць 
ва кант ныя мес цы для кі роў цаў.

Але і пра па ноў ха пае, ад зна чае Ге надзь. 
Ме на ві та на та кіх марш ру тах мож на ня-
дрэн на за ра біць. За ме сяц — ад ты ся чы 
еў ра і вы шэй. Ра зам з тым да са іс каль ні-
каў ёсць і па тра ба ван ні. Ге надзь не бя рэ 
на ра бо ту, ка лі ба чыць, што ча ла век час та 
мя няе пра цу, на прык лад раз на паў го да. 
Уліч вае, вя до ма, і стан зда роўя, уз рост. Да-
рэ чы, пе ра ва га ад да ец ца больш ста лым 
кі роў цам. Па яго сло вах, у Поль шчы, ку ды 
час та едуць пра ца ваць бе ла ру сы, больш 
шан цаў у тых, ка му ад 40 да 65 га доў.

Ры нак пра цы за мя жой
Пры гра ніч ны рэ гі ён, без умоў на, ад -

чу вае кан ку рэн цыю на рын ку пра цы 

з бо ку су се дзяў. Час цей за 
ўсё жы ха ры Гро дзен шчы-
ны, у тым лі ку і кі роў цы, 
едуць пра ца ваць у су сед-
нюю Поль шчу. У ін тэр нэ-
це ня ма ла сай таў, на якіх 
пе ра воз чы кі пра па ну юць 
ра бо ту ў гэ тай кра і не, пры-
чым тэр мі но ва і з вы со кай 
апла тай. І ўсё ж мно гія, па 
сло вах Ге на дзя Сем чу ка, 
вяр та юц ца па ся мей ных 
аб ста ві нах. Мно гія, але да-
лё ка не ўсе. І пра цэс пра-
цоў най міг ра цыі толь кі па-
шы ра ец ца. Праў да, тэм пы 
яго кры ху за па во лі лі ся.

На чаль нік упраў лен-

ня дзяр жаў най служ бы 

за ня тас ці ка мі тэ та па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не на сель ніц тва 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Аляк-
сандр СО БАЛЬ пры во дзіць та кія ліч бы. 
Ле тась праз агенц твы вы еха лі на пра цу 
за мя жу 1600 ча ла век, што на 300 больш, 
чым на год ра ней. Пе рад гэ тым быў ска-
чок пра цоў най міг ра цыі ў два ра зы. Пе-
ра важ ная боль шасць на кі роў ва ец ца 
ў Поль шчу.

Зра зу ме ла, што маш та бы міг ра цыі 
знач на боль шыя, бо мно гія шу ка юць пра-
цу са ма стой на. На прык лад, па вы ба рач-
ным аб сле да ван ні аса біс тых гас па да рак, 
коль касць пра цоў ных міг ран таў да ся гае 
10 ты сяч.

Як за поў ніць ва кан сіі
На прык лад, кі роў цаў. У рэ гі ё не па трэ ба 

ў іх толь кі рас це. Ка лі на па ча так лю та га 
бы ло 500 ва кан сій, то на па ча так са ка ві-
ка — 540. Коль касць ва кан сій у 10 ра зоў 
пе ра вы шае коль касць бес пра цоў ных кі-
роў цаў. Але праб ле ма яшчэ і ў са мой асо-
бе са іс каль ні ка. На прык лад, у аў та парк не 
возь муць ча ла ве ка, які быў па збаў ле ны 
праў ці меў па ру шэн ні пра ві лаў да рож най 
бяс пе кі. За тое тут бяс плат на пра вод зяць 
кур сы для атры ман ня ад па вед най ка тэ-
го рыі. Ле тась та кой маг чы мас цю ска рыс-
та лі ся 45 ча ла век. Са дзей ні чае ў по шу ку 
кі роў цаў і служ ба за ня тас ці. Па сту по ва
гэ тую пра фе сію асвой ва юць жан чы ны. 
У аў та пар ку та кія пры кла ды ёсць. Маг чы ма, 
гэ ты пра цэс на бу дзе боль шы раз мах. Як 
вя до ма, жан чы ны па ча лі кі ра ваць і буй-
на га ба рыт ны мі фу ра мі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

РЫ НАК ПРА ЦЫ

ХТО РАЗ РУ ЛІЦЬ СІ ТУ А ЦЫЮ?ХТО РАЗ РУ ЛІЦЬ СІ ТУ А ЦЫЮ?
У Гро дзен скай воб лас ці на ад на го кі роў цу пры па дае 10 ва кан сій

ДА ЕШ ДА ЕШ 
БОЛЬШ БОЛЬШ 
ПРА ЦЫ!ПРА ЦЫ!

У пры гра ніч най з Ра сі яй Ві цеб скай 
воб лас ці ле тась ад кры лі 

85 но вых вы твор чых прад пры ем стваў 
і 12 вы твор час цяў на ўжо іс ну ю чых. 
Ся рэд няя зар пла та па ўсіх 
пра мыс ло вых ар га ні за цы ях скла ла 
954,2 руб ля.

Па вод ле ін фар ма цыі ка мі тэ та эка-
но мі кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, з лі ку 
на віч коў больш за па ло ву (56 %) зай ма-
юц ца пе ра пра цоў кай драў ні ны. Ін шыя — 
шыц цём адзен ня і абут ку, пе ра пра цоў кай 
мя са, вы твор час цю ме та ліч ных вы ра баў, 
пра ва доў і ка бе ляў, хле ба і кан ды тар скай 
пра дук цыі, ве тэ ры нар ных прэ па ра таў.

Но выя пра мыс ло выя прад пры ем-
ствы ство ра ны ва ўсіх ра ё нах, акра мя
Док шыц ка га, Ушац ка га, Мёр ска га. 
У апош нім, да рэ чы, і на функ цы я ну ю чых 
не ства ры лі да дат ко выя вы твор час ці.

А вось што да ты чыц ца но вых ра-
бо чых мес цаў у пра мыс ло вас ці, то ў 
2018-м іх ства ры лі 863. І най боль шая 
коль касць у Ві цеб ску (237) і Па стаў скім 
ра ё не (172).

Сё ле та ў Пры дзвін скім краі за пла на-
ва на ства рыць 71 но вае пра мыс ло вае 
прад пры ем ства. Але, на дум ку кі раў ніц-
тва аб лас ной вы ка наў чай ула ды, гэ та га 
не да стат ко ва. На ня даў нім па ся джэн ні, 
дзе аб мяр коў ва лі ле таш нія вы ні кі дзей-
нас ці пра мыс ло вас ці і пла ны, стар шы ня 
абл вы кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў кры-
ты ка ваў кі раў ніц тва ад ста ю чых ра ё наў.

А спі кер ніж няй па ла ты пар ла мен та 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка па ра іў аў тсай-
да рам з'ез дзіць у ін шыя воб лас ці, каб 
па ву чыц ца пры цяг ваць ін вес ты цыі і 
ства раць но выя ра бо чыя мес цы. Тым
больш што Ві цеб шчы на — адзі ная ў кра і-
 не ле тась не вы ка на ла план па пры цяг-
 нен ні пра мых за меж ных ін вес ты цый. 
Не ра дуе і тое, што ў 2018-м тут ста ла 
на 13 % больш страт ных пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў. Ды і па каз чык у рэс-
пуб лі кан скім аб' ёме пра мыс ло вай вы-
твор час ці па дае. Ле тась уклад поў на чы 
кра і ны ў гэ тым кі рун ку — 15,1 %. Для па-
раў на ння: у 2010-м ён скла даў 17,5 %.

А ме на ві та но выя вы со ка эфек тыў ныя 
вы твор час ці і ад па вед ныя ча су ра бо чыя 
мес цы ў лі ку ін ша га мо гуць кар ды наль-
на вы пра віць праб лем ную сі ту а цыю.

Як на га даў стар шы ня Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
Ця рэнць еў, ак тыў ны ўдзел у ства рэн ні 
но вых вы твор час цяў — за да ча прад стаў-
ні чых ор га наў мяс цо вай ула ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

17 апреля 2019 г.                                                                                        ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                  № 3-С/2019
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 
г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Начальная 

стоимость, руб.

Сумма задатка, 

руб.

Расходы на подготовку 

документации, руб.

1
ул. Джураева 

(район водонасосной станции)
340100000005007534 0,1000

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений 37 340,00 1 000,00 2 378,42

2
ул. Камышовая 

(в районе жилого дома № 20)
340100000006005540 0,0984

Охранная зона электрических сетей, 
сетей и сооружений канализации 

28 280,16 1 000,00 2 504,78

3  ул. Проселочная, 12 340100000004001499 0,1439 Охранная зона электрических сетей 18 980,41 500,00 4 132,83

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов о проведении открытого аукциона по продаже земель-
ных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Желающим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой 
расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий, необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, 
каб. №3-6, 3-14).

3. Аукцион состоится 17 апреля 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на уча-
стие подано только одним гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, земельный участок предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление 
по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» 
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме 
того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе (в случае 
непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы:

4.1 граждане – копию документа, содержащего их идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования, при необходимости нотариально удостоверенную доверенность; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.4 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и воз-
мещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукцина за земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома возмещает затраты на проектирование объектов распреде-
лительной инженерной и транспортной ифраструктуры к земельному участку (не распространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется администрацией 
района г. Гомеля по месту нахождения земельного участка при выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного жилого дома. 

7. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 18 марта по 15 апреля 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14. Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.00 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16, каб. № 115

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by 


