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ДО МА І РЫНГ 
ДА ПА МА ГАЕ

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі вы хад ных.

1. Бе ла рус кія бак сё ры за ва я ва лі сям нац цаць уз на-

га род на ХVІ Між на род ным тур ні ры па бок се кла са А 

па мя ці Ге роя Са вец ка га Са ю за Вік та ра Лі вен ца ва. Пе-
ра мож ца мі ста лі Яў ген Кар міль чык (ва га вая ка тэ го рыя да 
49 кг), Дзміт рый Аса наў (60 кг), Мі ха іл Даў га ле вец (81 кг), 
Ула дзі слаў Смяг лі каў (91 кг) і Воль га Лу шчык (51 кг).

А на огул у між на род ным тур ні ры пры ня лі ўдзел бак сё-
ры з 19 кра ін, ён стаў тэс та вым да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да.

2. Ары на Са ба лен ка зай мае 15-е мес ца ў аб ноў ле ным 

рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. На га да ем, на мі-
ну лым тыд ні, пе рад стар там тур ні ру ў кі тай скім Цянь цзі ні, 
Ары на бы ла на 11-й па зі цыі, а пас ля па ра жэн ня ў чвэрць-
фі на ле апус ці ла ся на ча ты ры рад кі.

У пер шую сот ню су свет на га рэй тын га ўва хо дзяць яшчэ 
тры бе ла рус кія тэ ні сіст кі: Аляк санд ра Са сно віч зай мае 
31-е мес ца, Вік то рыя Аза ран ка на 56-й па зі цыі, у Ве ры 
Лап ко 62-і ра док.

На гэ тым тыд ні Аляк санд ра Са сно віч вы сту піць у Маск ве 
ў ро зыг ры шы Куб ка Крам ля. У спа бор ніц твах муж чын ска га 
пар на га раз ра ду мас коў ска га тур ні ру бе ла рус Мак сім Мір ны 
згу ляе ў ду э це з аў стрый цам Фі лі пам Ос валь дам.

3. Фут ба ліс ты збор най Бе ла ру сі пра вя лі чар го выя 

мат чы Лі гі на цый. У су бо ту бе ла ру сы пе ра маг лі ка ман ду 
Люк сем бур га з лі кам 1:0. Учо ра ўве ча ры на ша ка ман да 
пры ня ла гас цей з Мал до вы, а ка ман да Люк сем бур га згу-
ля ла на сва ім по лі са збор най Сан-Ма ры на.

Тым ча сам фут ба ліс ты юнац кай збор най Бе ла ру сі (U-17) 
са сту пі лі пар ту галь цам 0:3 у ква лі фі ка цыі пер шын ства Еў-
ро пы. На га да ем, ра ней бе ла ру сы згу ля лі ўні чыю з ад на год-
ка мі з Уэль са — 2:2.

У за ключ ным ту ры 16 каст рыч ні ка збор ная Бе ла ру сі 
бу дзе са пер ні чаць з ка зах стан скі мі фут ба ліс та мі, якія спа-
чат ку буй на прай гра лі пар ту галь цам — 0:10, а за тым адо-
ле лі ва лій цаў — 1:0. Ста но ві шча пас ля двух гуль ня вых 

дзён: Пар ту га лія — 6 ач коў, Ка зах стан — 3, Уэльс — 1, 
Бе ла русь — 1.

Ба раць бу за вы хад у фі наль ную ста дыю кан ты нен таль-
на га пер шын ства пра цяг нуць па дзве най леп шыя дру жы ны 
з 13 квар тэ таў, а так са ма ча ты ры най мац ней шыя ка ман ды, 
што за ня лі трэ ція мес цы.

4. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва прай граў 

іс пан скай «Бар се ло не» ў да маш нім па ядын ку гру па во-

га эта пу Лі гі чэм пі ё наў — 21:29. Пас ля пя ці пра ве дзе ных
су стрэч у ак ты ве БГК 4 ач кі, ён па-ра ней ша му зай мае 
6-е мес ца ў гру пе. На ступ ны матч па да печ ныя Ма но ла 
Ка дэ на са пра вя дуць 4 ліс та па да ў Скоп'і су праць ма ке дон-
ска га «Вар да ра».

Мін скі СКА ў да маш нім мат чы 2-га раў нда Куб ка ЕГФ 
абы граў пар ту галь скі «Пор ту» з лі кам 25:24. Ад нак гэ та 
не да зво лі ла ар мей цам прай сці да лей з-за па ра жэн ня на 
вы ез дзе з роз ні цай у пяць мя чоў — 29:34.

5. Ха ке іс ты «Ды на ма-Мінск» са сту пі лі ў авер тай ме 

ча ра па вец кай «Поў на чста лі» з лі кам 1:2 у чэм пі я на це 

Кан ты нен таль най ха кей най лі гі. Да маш нюю се рыю мат-
чаў у чэм пі я на це КХЛ мін скае «Ды на ма» за вер шыць сён ня 
су стрэ чай з ад на клуб ні ка мі з Маск вы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Да рэ чы, сё ле та па вы-
ні ках 8 ме ся цаў ён вы рас 
на 20 % і склаў больш за 
3,5 міль яр да до ла раў. Але ж 
прэ зі дэн та мі Бе ла ру сі і 
Укра і ны па стаў ле на за да ча 
на ле та вый сці на ўзро вень 
у 8 міль яр даў до ла раў. На-
мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 
Ля шэн ка, які ўзна ча ліў бе-
ла рус кую дэ ле га цыю, за-
ўва жыў, што не аб ход на ру-
хац ца ў бок поў най ад ме ны 
бар' е раў ва ўза ем ным ганд-
лі і раз віц ці доб ра сум лен най 
кан ку рэн цыі:

— Па стаў ле ная кі раў ні ка-
мі дзяр жаў за да ча па тра буе 
по шу ку но вых кро пак рос-
ту, па шы рэн ня парт нёр скіх 
су вя зяў і перс пек тыў ных 
су мес ных пра ек таў. Рэа-
лі за цыя да моў ле нас цяў, 
да сяг ну тых на па пя рэд нім 
па ся джэн ні ле тась у Кі е ве, 
спры я ла раз віц цю комп лек су 
ўза е ма ад но сін у ганд лё ва-
эка на міч най сфе ры. Ра зам 
з тым, ёсць знач ныя рэ зер вы 
для да лей ша га рос ту. Так, 
Бе ла русь за ці каў ле на на-
рошч ваць аб' ёмы су мес най 
вы твор час ці трак та роў, кам-

бай наў для па трэб аграр най 
га лі ны. Акрамя та го, на ша 
кра і на га то вая пра цяг ваць 
ак тыў ны ўдзел у аб наў лен-
ні пар ку ка му наль най і па-
са жыр скай тэх ні кі Укра і ны, 
ад кры та для на рошч ван ня 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры ма-
дэр ні за цыі да рож най інф-
ра струк ту ры, прад стаў ні кі 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў 
га то выя пра ца ваць у сфе ры 
наф та ва га сэр ві су. Са мае 
га лоў нае — мы чу ем адно 
ад на го і бачна, што ў нас 
атрымаецца вы ра шыць гэ-
тыя пы тан ні.

Ві цэ-прэм' ер — мі ністр 
рэ гі я наль на га раз віц ця, бу-
даў ніц тва і ЖКГ Укра і ны 
Ге надзь Зуб ко пад крэс ліў 
важ насць вы зна чэн ня пла-
наў і перс пек тыў не толь кі 
на 2019 год, але і рас пра-
цоў кі да рож най кар ты на 
2020—2021 га ды. У якас ці 
эфек тыў на га ін стру мен та 
рэа лі за цыі за дач на зва на 
раз віц цё між рэ гі я наль ных і 
між га лі но вых ста сун каў, ка-
 а пе ра цыя ў роз ных сфе рах —
вы твор чай, транс парт най, 
ін фар ма цый най і ін шых. Ге-
 надзь Зуб ко ад зна чыў, што 

Бе ла русь за ста ец ца на дзей-
ным парт нё рам для Укра і-
ны, і за да чу па вы шэн ня 
ўзроў ню та ва ра аба ро ту да 
8 міль яр даў до ла раў мож-
на вы ка наць, ак тыў на раз-
ві ва ю чы ста сун кі ў га лі не 
ма шы на бу да ван ня, энер-
ге ты кі, аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су:

— Мы ўба чы лі вуз кія мес-
цы, якія не да зва ля юць нам 
хут ка да сяг нуць эфек ту. 
У пер шую чар гу — гэ та транс-
 парт ная су вязь, та ры фы па 
па стаў цы і, са мае га лоў нае, — 
цэ на ўтва рэн не на на шу пра-
дук цыю. Мы ча ка ем, што 
І Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Укра і ны, на які пры едуць 
прад стаў ні кі 13 аб лас цей, 
60 прад пры ем стваў, прой дзе 
на вель мі вы со кім уз роў ні.

Больш за дзя ся так пы-
тан няў раз гле джа на на 
па ся джэн ні між ура да вай 
ка мі сіі ў Го ме лі. Яны да-
ты чы лі ся раз віц ця вод на га 
транс пар ту, бу даў ніц тва 
і ар хі тэк ту ры, су пра цоў-
ніц тва ў пра мыс ло вас ці 
і вы твор чай ка а пе ра цыі, 
наф та хі міч ным сек та ры, 
энер ге тыч най га лі не, сель-
скай гас па дар цы і хар чо вай 
пра мыс ло вас ці, мыт най і па-
гра ніч най сфе рах, а так са ма 
ўзмац нен ні гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

Па вя лі чыць та ва ра аба рот 
больш чым у два ра зы

На ле та Бе ла ру сі і Укра і не не аб ход на вый сці на ўзро вень у 8 міль яр даў до ла раў
У Го ме лі ак тыў на ідзе пад рых тоў ка да пер ша га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Укра і ны, які прой дзе 25—26 каст рыч ні ка. Ча ка ец ца, што ўдзел у ім пры муць 

кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў. А на пя рэ дад ні тут, на ХХVІ па ся джэн ні між ура да вай 

бе ла рус ка-ўкра ін скай ка мі сіі аб мер ка ва лі пы тан ні ганд лё ва-эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі і маг чы мас ці па ве лі чэн ня су мес на га 

та ва ра аба ро ту.

Ця пер у ба зе на ліч ва ец ца 83 ты-

ся чы пра па ноў (у ве рас ні іх бы ло 

76,6 ты ся чы). З іх 65 пра цэн таў — 

па ра бо чых пра фе сі ях. Уз ро вень 

за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя 

ўпаў да 0,3 пра цэн та.

Са мыя за па тра ба ва ныя — кі роў цы 
аў то: для іх па кра і не ад кры та 3,7 ты-
ся чы ва кан сій. Да лей ідуць мед сёст-
 ры і ўра чы: най маль ні кам не ха пае 
2,9 ты ся чы і 2,7 ты ся чы спе цы я ліс таў ад-
па вед на. Вя лі кі по пыт на пра даў цоў — 
2,1 ты ся чы пра па ноў. У пя цёр ку са мых 
не аб ход ных ра бот ні каў тра пі лі так са ма 
ку ха ры, для якіх ёсць амаль 1,5 ты ся чы 
сва бод ных пра цоў ных мес цаў.

У ста лі цы па каз чык афі цый на га 
бес пра цоўя скла дае 0,1 пра цэн та. 
На мес нік стар шы ні ка мі тэ та па пра-

цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма Тац ця на КУ ДЗЕ-

ВІЧ па цвяр джае: сі ту а цыя спры яль-
ная. У ста лі цы што ме сяц на ліч ва ец ца 
16—17 ты сяч ва кан сій. Па трэ ба ў кад-
рах у па раў на нні з мі ну лым го дам вы-
рас ла на 35,6 %. Коль касць ра бот ні каў, 
за ня тых у рэ жы ме ня поў на га ра бо ча га 
ча су, і тых, хто зна хо дзіў ся ў вод пус ках
па іні цы я ты ве най маль ні ка (гэ та 
10,3 ты ся чы ча ла век), за год зні зі ла ся на 
36,9 %, а спе цы я ліс таў, якія пра ца ва лі 
з цэ ла дзён ны мі пра сто я мі (22,7 ты ся чы 
га ра джан), ста ла ме ней на 36,5 %.

Ка лі гля дзець на за роб кі, якія пра па-
ну юц ца па ва кан сі ях у ста лі цы, то ў ся-
рэд нім гэ та 608 руб лёў: 595 руб лёў — 
для ра бо чых пра фе сій, 628 — для слу-
жа чых. Боль шая част ка сва бод ных ра-
бо чых мес цаў (57 %) — з за роб ка мі ад 
400 да 800 руб лёў. У 27,5 % вы пад каў 

най маль ні кі не га то вы пла ціць больш 
за 400 руб лёў у ме сяц. Ва кан сій, дзе 
абя ца юць ад 800 да 1500 руб лёў, — 
14,7 %, больш за паў та ры ты ся чы руб-
лёў — 0,9 %.

Што шу ка юць са мі мін ча не?
— 70 пра цэн таў бес пра цоў ных ары-

ен та ва ны на ра бо чыя пра фе сіі, з іх кож-
ны чац вёр ты — на не ква лі фі ка ва ную 
пра цу, — ад зна чае Тац ця на Ку дзе віч. 
Так, асаб лі вым по пы там ка рыс та юц ца 
па са ды вар таў ні ка і вах цё ра.

Для та го каб да па маг чы знай сці ра-
бо ту ах вот ным, у ста лі цы што тыд нё ва 
пра водзяць тры кір ма шы ва кан сій у ад-
дзелах абслугоўвання грамадзян — па 
аў то рках, се ра дах і чац вяр гах. 15 ліс-
та па да плануецца агуль на га рад скі кір-
маш. Праф ары ен та цый нае ме ра пры ем-
 ства для вы пуск ні коў школ ча ка ец ца 
30 каст рыч ні ка ў Мін скім га рад скім 
цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
сям'і і дзя цей (ву лі ца Ча ба та ро ва, 6а).

У служ бе за ня тас ці за ўва жа юць, што 
на зі ра юць ніз кую іні цы я ты ву бес пра цоў-
ных у пе ра на ву чан ні. Сё ле та на кур сы 
на кі ра ва лі значна менш гра ма дзян, чым 
у мі ну лым го дзе, але гэта абумоўлена 
змяншэннем зарэг істраваных 
беспрацоўных. З 421 ча ла ве ка, што 
прай шлі на ву чан не ад служ бы за ня тас-
ці ў сту дзе ні — ве рас ні, 139 рых та ва лі ся 
пад за каз най маль ні ка. З іх 70 ча ла век 
асвой ва лі пра фе сію кі роў цы тра лей бу са 
(па за яў цы «Мінск тран са»), 14 — ста лі 
дзя жур ны мі ат рак цы ё наў і гуль ня во-
га аб ста ля ван ня ў пар ках адпачынку, 
12 — да рож ны мі ра бо чы мі. Пад за каз 
вы пус ка лі так са ма ма шы ніс таў элект-
ра цяг ні ка — сле са раў па ра мон це ру-
хо ма га са ста ву, кант ра лё ра-ка сі ра і 
элект ра ман цё ра.

— Але не заў сё ды бес пра цоў ныя 
пры на ву чан ні ары ен та ва ны на за клю-
чэн не та ко га да га во ра. Спа дзя юц ца, 
што са мі змо гуць знай сці леп шае мес-
ца калі атрымаюць кваліфікацыю, — 
за ўва жае на мес нік на чаль ні ка ад дзе-

ла на ву чан ня ўпраў лен ня за ня тас ці 

на сель ніц тва ка мі тэ та Крыс ці на 

ПЯТ РО ВА. — Аба вяз ко вай ад пра цоў-
кі пас ля кур саў па боль шас ці пра фе сій 
ня ма. Толь кі тыя, хто ву чыц ца на кі роў-
цу тра лей бу са, аба вя за ны ад пра ца-
ваць у «Мінск тран се» два га ды.

На пе ра пад рых тоў ку пры хо дзяць не 
толь кі га ра джа не без пра фе сіі. За піс-
ва юц ца і лю дзі з вы шэй шай аду ка цы-
яй — на прык лад, ка лі яны не пра ца ва лі 
па спе цы яль нас ці дып ло ма.

З па чат ку го да больш за сот ню мін-
скіх бес пра цоў ных атры ма лі грашовую 
суб сі дыю на ад крыц цё сва ёй спра вы. 
Пе ра важ на гэ та муж чы ны — іх ся-
род на вас пе ча ных прад пры маль ні каў 
59 %. До ля мо ла дзі — 31,5 % (за год 
яна зні зі ла ся на 10 %). Га ра джан, ста-
рэй шых за 50 га доў, якія за пус ка юць 
біз нес з да па мо гай служ бы за ня тас-
ці, — адзін кі.

— Ся рэд ні ўзрост атры маль ні каў 
суб сі дыі — 35 га доў. На пэў на, ён са-
мы ап ты маль ны: ёсць і во пыт, і час, 
каб рас кру ціць спра ву, — мяр ку юць 
у ка мі тэ це.

На пер шым мес цы ся род ві даў дзей-
нас ці, якія вы бі ра юць прад пры маль-
ні кі, — ган даль. Па пу ляр ныя так са ма 
бу даў ніц тва (апра цоў чыя, элект ра ман-
таж ныя ра бо ты), аў та ра монт і тэх ніч-
нае аб слу гоў ван не ма шын, цы руль ніц-
кія і кам п'ю тар ныя па слу гі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

За ня тасцьЗа ня тасць

ЗА ЛА ТЫ ЧАС 
ДЛЯ СА ІС КАЛЬ НІ КАЎ?

Коль касць 
ва кан сій 
у кра і не 

па-ра ней ша му 
рас це

Фо
та

 Га
нн
ы 
ЗА

НК
АВ
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.


