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Спорт-тайм

Павялічыць тавараабарот
больш чым у два разы

ДОМА І РЫНГ
ДАПАМАГАЕ

Налета Беларусі і Украіне неабходна выйсці на ўзровень у 8 мільярдаў долараў

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра самыя актуальныя падзеі выхадных.

Беларусь застаецца надзейным партнёрам для Украіны, і за дачу па вы шэн ня
ўзроўню тавараабароту да
8 мільярдаў долараў можна выканаць, актыўна развіваючы стасункі ў галіне
ма шы на буда ван ня, энергетыкі, аграпрамысловага
комплексу:
— Мы ўбачылі вузкія месцы, якія не дазваляюць нам
хут ка да сяг нуць эфек ту.
У першую чаргу — гэта транспартная сувязь, тарыфы па
пастаўцы і, самае галоўнае, —
цэнаўтварэнне на нашу прадукцыю. Мы чакаем, што
І Форум рэгіёнаў Беларусі
і Украіны, на які прыедуць
прадстаўнікі 13 абласцей,
60 прадпрыемстваў, пройдзе
на вельмі высокім узроўні.
Больш за дзясятак пытан няў раз гле джа на на
па ся джэн ні між ура да вай
ка мі сіі ў Го ме лі. Яны датычыліся развіцця воднага
транс пар ту, будаў ніц тва
і ар хі тэк ту ры, су пра цоўніц тва ў пра мыс ло вас ці
і вы твор чай ка а пе ра цыі,
наф та хі міч ным сек та ры,
энергетычнай галіне, сельскай гаспадарцы і харчовай
прамысловасці, мытнай і пагранічнай сферах, а таксама
ўзмацненні гуманітарнага
супрацоўніцтва.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

1. Беларускія баксёры заваявалі сямнаццаць узнагарод на ХVІ Міжнародным турніры па боксе класа А
памяці Героя Савецкага Саюза Віктара Лівенцава. Пераможцамі сталі Яўген Кармільчык (вагавая катэгорыя да
49 кг), Дзмітрый Асанаў (60 кг), Міхаіл Даўгалевец (81 кг),
Уладзіслаў Смяглікаў (91 кг) і Вольга Лушчык (51 кг).

Занятасць

ЗАЛАТЫ ЧАС
ДЛЯ САІСКАЛЬНІКАЎ?
Цяпер у базе налічваецца 83 тысячы прапаноў (у верасні іх было
76,6 тысячы). З іх 65 працэнтаў —
па рабочых прафесіях. Узровень
за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя
ўпаў да 0,3 працэнта.
Самыя запатрабаваныя — кіроўцы
аўто: для іх па краіне адкрыта 3,7 тысячы вакансій. Далей ідуць медсёстры і ўрачы: наймальнікам не хапае
2,9 тысячы і 2,7 тысячы спецыялістаў адпаведна. Вялікі попыт на прадаўцоў —
2,1 тысячы прапаноў. У пяцёрку самых
неабходных работнікаў трапілі таксама
кухары, для якіх ёсць амаль 1,5 тысячы
свабодных працоўных месцаў.
У сталіцы паказчык афіцыйнага
беспрацоўя складае 0,1 працэнта.
Намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне
Мінгарвыканкама Таццяна КУДЗЕВІЧ пацвярджае: сітуацыя спрыяльная. У сталіцы штомесяц налічваецца
16—17 тысяч вакансій. Патрэба ў кадрах у параўнанні з мінулым годам вырасла на 35,6 %. Колькасць работнікаў,
занятых у рэжыме няпоўнага рабочага
часу, і тых, хто знаходзіўся ў водпусках
па іні цы я ты ве най маль ні ка (гэ та
10,3 тысячы чалавек), за год знізілася на
36,9 %, а спецыялістаў, якія працавалі
з цэладзённымі прастоямі (22,7 тысячы
гараджан), стала меней на 36,5 %.
Калі глядзець на заробкі, якія прапануюцца па вакансіях у сталіцы, то ў сярэднім гэта 608 рублёў: 595 рублёў —
для рабочых прафесій, 628 — для служачых. Большая частка свабодных рабочых месцаў (57 %) — з заробкамі ад
400 да 800 рублёў. У 27,5 % выпадкаў

наймальнікі не гатовы плаціць больш
за 400 рублёў у месяц. Вакансій, дзе
абяцаюць ад 800 да 1500 рублёў, —
14,7 %, больш за паўтары тысячы рублёў — 0,9 %.
Што шукаюць самі мінчане?
— 70 працэнтаў беспрацоўных арыентаваны на рабочыя прафесіі, з іх кожны чацвёрты — на некваліфікаваную
працу, — адзначае Таццяна Кудзевіч.
Так, асаблівым попытам карыстаюцца
пасады вартаўніка і вахцёра.
Для таго каб дапамагчы знайсці работу ахвотным, у сталіцы штотыднёва
праводзяць тры кірмашы вакансій у аддзелах абслугоўвання грамадзян — па
аўторках, серадах і чацвяргах. 15 лістапада плануецца агульнагарадскі кірмаш. Прафарыентацыйнае мерапрыемства для выпускнікоў школ чакаецца
30 кастрычніка ў Мінскім гарадскім
цэнтры сацыяльнага абслугоўвання
сям'і і дзяцей (вуліца Чабатарова, 6а).
У службе занятасці заўважаюць, што
назіраюць нізкую ініцыятыву беспрацоўных у перанавучанні. Сёлета на курсы
накіравалі значна менш грамадзян, чым
у мінулым годзе, але гэта абумоўлена
змяншэннем
зарэгістраваных
беспрацоўных. З 421 чалавека, што
прайшлі навучанне ад службы занятасці ў студзені — верасні, 139 рыхтаваліся
пад заказ наймальніка. З іх 70 чалавек
асвойвалі прафесію кіроўцы тралейбуса
(па заяўцы «Мінсктранса»), 14 — сталі
дзяжурнымі атракцыёнаў і гульнявога абсталявання ў парках адпачынку,
12 — дарожнымі рабочымі. Пад заказ
выпускалі таксама машыністаў электрацягніка — слесараў па рамонце рухомага саставу, кантралёра-касіра і
электраманцёра.

Колькасць
вакансій
у краіне
па-ранейшаму
расце

— Але не заўсёды беспрацоўныя
пры навучанні арыентаваны на заключэнне такога дагавора. Спадзяюцца,
што самі змогуць знайсці лепшае месца калі атрымаюць кваліфікацыю, —
заўважае намеснік начальніка аддзела навучання ўпраўлення занятасці
на сель ніц тва ка мі тэ та Крыс ці на
ПЯТРОВА. — Абавязковай адпрацоўкі пасля курсаў па большасці прафесій
няма. Толькі тыя, хто вучыцца на кіроўцу тралейбуса, абавязаны адпрацаваць у «Мінсктрансе» два гады.
На перападрыхтоўку прыходзяць не
толькі гараджане без прафесіі. Запісваюцца і людзі з вышэйшай адукацыяй — напрыклад, калі яны не працавалі
па спецыяльнасці дыплома.
З пачатку года больш за сотню мінскіх беспрацоўных атрымалі грашовую
субсідыю на адкрыццё сваёй справы.
Пераважна гэта мужчыны — іх сярод наваспечаных прадпрымальнікаў
59 %. Доля моладзі — 31,5 % (за год
яна знізілася на 10 %). Гараджан, старэйшых за 50 гадоў, якія запускаюць
бізнес з дапамогай службы занятасці, — адзінкі.
— Сярэдні ўзрост атрымальнікаў
субсідыі — 35 гадоў. Напэўна, ён самы аптымальны: ёсць і вопыт, і час,
каб раскруціць справу, — мяркуюць
у камітэце.
На першым месцы сярод відаў дзейнасці, якія выбіраюць прадпрымальнікі, — гандаль. Папулярныя таксама
будаўніцтва (апрацоўчыя, электрамантажныя работы), аўтарамонт і тэхнічнае абслугоўванне машын, цырульніцкія і камп'ютарныя паслугі.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

А наогул у міжнародным турніры прынялі ўдзел баксёры з 19 краін, ён стаў тэставым да ІІ Еўрапейскіх гульняў
2019 года.
2. Арына Сабаленка займае 15-е месца ў абноўленым
рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі. Нагадаем, на мінулым тыдні, перад стартам турніру ў кітайскім Цяньцзіні,
Арына была на 11-й пазіцыі, а пасля паражэння ў чвэрцьфінале апусцілася на чатыры радкі.
У першую сотню сусветнага рэйтынга ўваходзяць яшчэ
тры беларускія тэнісісткі: Аляксандра Сасновіч займае
31-е месца, Вікторыя Азаранка на 56-й пазіцыі, у Веры
Лапко 62-і радок.
На гэтым тыдні Аляксандра Сасновіч выступіць у Маскве
ў розыгрышы Кубка Крамля. У спаборніцтвах мужчынскага
парнага разраду маскоўскага турніру беларус Максім Мірны
згуляе ў дуэце з аўстрыйцам Філіпам Освальдам.
3. Футбалісты зборнай Беларусі правялі чарговыя
матчы Лігі нацый. У суботу беларусы перамаглі каманду
Люксембурга з лікам 1:0. Учора ўвечары наша каманда
прыняла гасцей з Малдовы, а каманда Люксембурга згуляла на сваім полі са зборнай Сан-Марына.
Тым часам футбалісты юнацкай зборнай Беларусі (U-17)
саступілі партугальцам 0:3 у кваліфікацыі першынства Еўропы. Нагадаем, раней беларусы згулялі ўнічыю з аднагодкамі з Уэльса — 2:2.
У заключным туры 16 кастрычніка зборная Беларусі
будзе сапернічаць з казахстанскімі футбалістамі, якія спачатку буйна прайгралі партугальцам — 0:10, а затым адолелі валійцаў — 1:0. Становішча пасля двух гульнявых
дзён: Партугалія — 6 ачкоў, Казахстан — 3, Уэльс — 1,
Беларусь — 1.
Барацьбу за выхад у фінальную стадыю кантынентальнага першынства працягнуць па дзве найлепшыя дружыны
з 13 квартэтаў, а таксама чатыры наймацнейшыя каманды,
што занялі трэція месцы.
4. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова прайграў
іспанскай «Барселоне» ў дамашнім паядынку групавога этапу Лігі чэмпіёнаў — 21:29. Пасля пяці праведзеных
сустрэч у актыве БГК 4 ачкі, ён па-ранейшаму займае
6-е месца ў групе. Наступны матч падапечныя Манола
Кадэнаса правядуць 4 лістапада ў Скоп'і супраць македонскага «Вардара».

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

У Гомелі актыўна ідзе падрыхтоўка да першага Форуму рэгіёнаў Беларусі
і Украіны, які пройдзе 25—26 кастрычніка. Чакаецца, што ўдзел у ім прымуць
кіраўнікі дзвюх дзяржаў. А напярэдадні тут, на ХХVІ пасяджэнні міжурадавай
беларуска-ўкраінскай камісіі абмеркавалі пытанні гандлёва-эканамічнага
супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі і магчымасці павелічэння сумеснага
тавараабароту.
Дарэчы, сёлета па выніках 8 месяцаў ён вырас
на 20 % і склаў больш за
3,5 мільярда долараў. Але ж
прэ зі дэн та мі Бе ла ру сі і
Украіны пастаўлена задача
налета выйсці на ўзровень
у 8 мільярдаў долараў. Намеснік прэм'ер-міністра Ігар
Ляшэнка, які ўзначаліў беларускую дэлегацыю, заўважыў, што неабходна рухацца ў бок поўнай адмены
бар'ераў ва ўзаемным гандлі і развіцці добрасумленнай
канкурэнцыі:
Віцэ-прэм'ер — міністр
— Пастаўленая кіраўніка- байнаў для патрэб аграрнай
мі дзяржаў задача патрабуе галіны. Акрамя таго, наша рэгіянальнага развіцця, бупошуку новых кропак рос- краіна гатовая працягваць даўніцтва і ЖКГ Украіны
ту, пашырэння партнёрскіх актыўны ўдзел у абнаўлен- Генадзь Зубко падкрэсліў
сувязяў і перспек тыўных ні парку камунальнай і па- важнасць вызначэння пласумесных праек таў. Рэа- сажырскай тэхнікі Украіны, наў і перспектыў не толькі
лі за цыя да моўле нас цяў, адкрыта для нарошчвання на 2019 год, але і распрадасягну тых на папярэднім супрацоўніцтва ў сферы ма- цоўкі дарожнай карты на
пасяджэнні летась у Кіеве, дэрнізацыі дарожнай інф- 2020—2021 гады. У якасці
спрыяла развіццю комплексу раструк туры, прадстаўнікі эфек тыў на га інстру мен та
ўзаемаадносін у гандлёва- беларускіх прадпрыемстваў рэалізацыі задач названа
эканамічнай сферы. Разам гатовыя працаваць у сферы развіццё міжрэгіянальных і
з тым, ёсць значныя рэзервы нафтавага сэрвісу. Самае міжгаліновых стасункаў, кадля далейшага росту. Так, галоўнае — мы чуем адно аперацыя ў розных сферах —
Беларусь зацікаўлена на- аднаго і бачна, што ў нас вытворчай, транспартнай,
рошчваць аб'ёмы сумеснай атрымаецца вырашыць гэ- інфармацыйнай і іншых. Генадзь Зубко адзначыў, што
вытворчасці трактароў, кам- тыя пытанні.

Мінскі СКА ў дамашнім матчы 2-га раўнда Кубка ЕГФ
абыграў партугальскі «Порту» з лікам 25:24. Аднак гэта
не дазволіла армейцам прайсці далей з-за паражэння на
выездзе з розніцай у пяць мячоў — 29:34.
5. Хакеісты «Дынама-Мінск» саступілі ў авертайме
чарапавецкай «Поўначсталі» з лікам 1:2 у чэмпіянаце
Кантынентальнай хакейнай лігі. Дамашнюю серыю матчаў у чэмпіянаце КХЛ мінскае «Дынама» завершыць сёння
сустрэчай з аднаклубнікамі з Масквы.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

