
Між на род ны 
дзень баць кі, 
які тра ды цый на 
ад зна ча ец ца ў све це 
ў трэ цюю ня дзе лю 
чэр ве ня, ад зна чы лі 
ў Мін ску свя там 
«Та таў дзень — 
кож ны дзень». Пя ты 
год Рэс пуб лі кан скае 
даб ра чын нае 
гра мад скае 
аб' яд нан не «Клуб 
іль воў» су мес на 
з ка мі тэ там 
па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не 
Мін гар вы кан ка ма 
ла дзіць вя сё лае 
ся мей нае 
ві до ві шча. Сё ле та 
яно ўпер шы ню 
прай шло ад ра зу 
на трох пля цоў ках: 
у пар ках — Гор ка га, 
Ча люс кін цаў 
і Ло шыц кім.

Баць каў дзеньБаць каў дзень  
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Навошта 
руйнуюць 
сталічныя 

двухпавярховікі
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Беларускі 
экатурызм: 
дайвінг, 

балотаходства 
і веласлалам
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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі:

«Мно гія па тэн цый ныя 
парт нё ры «Ра са та ма» 
нам ад кры та за яў ля юць, 
каб на шы вя ду чыя бу даў ні чыя 
ар га ні за цыі («Грод нап рам буд», 
«Го мель прам буд» і ін шыя) 
пры ня лі ўдзел у бу даў ніц тве 
ў ін шых кра і нах. 
Для нас гэ та важ на, 
мы па він ны ўмець за раб ляць 
і пра да ваць па слу гі на экс парт. 
Та му ка лі кант ракт ныя ўмо вы 
бу дуць за да валь няць, 
мы бу дзем пры маць удзел. 
Ду маю, на шы спе цы я ліс ты 
мо гуць па спя хо ва пра ца ваць 
у ін шых кра і нах».

ЦЫТАТА ДНЯ
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«Ура джай сё ле та доб ры. Ма ра зы бы лі ра ней, чым клуб ні цы цві лі, 
та му яга да за ха ва ла ся», — рас каз вае ў да ро зе стар шы ня Два рэц ка га сель вы кан ка ма 
Лу ні нец ка га ра ё на Аляк сандр ВІД НІ КЕ ВІЧ. На служ бо вай «Ла дзе», уз доўж план та цый 
ён пад во зіць нас да га лоў на га клуб ніч на га рын ку кра і ны. Ган даль тут ідзе, 
па куль не сцям нее — ягад ным біз не сам у се зон жы ве ўвесь ра ён.

Са лод кі біз несСа лод кі біз нес  
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ФактФакт  

Пра па нуе яе за меж ная кам па нія, рэ зі дэнт Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій, якая зай ма ец ца рас пра цоў кай пра грам ных 
пра дук таў. На за ро бак у 27,8 ты ся чы руб лёў шу ка юць 
на мес ні ка ды рэк та ра. З па тра ба ван няў — вы шэй шая аду-
ка цыя, ва ло дан не анг лій скай мо вай і іў ры там на доб рым 
уз роў ні, во пыт ра бо ты ў рас пра цоў цы пра грам на га за-
бес пя чэн ня, стаж на па са дзе ме не джа ра ў за меж ных 
кам па ні ях не менш за два га ды.

У Агуль на рэс пуб лі кан скім бан ку ва кан сій та кія пра па но вы — 
адзін ка выя. Сва бод ных мес цаў з за роб кам ад 10 ты сяч руб лёў 
уся го дзе вяць. Усе яны зна хо дзяц ца ў ста лі цы. Ся род най маль-
ні каў, што га то вы пла ціць та кія вялікія грошы, — ІТ-кам па ніі, 
прад стаў ніц тва ту рэц кіх авія лі ній, фір мы, якія зай ма юц ца тэх-
ніч ным аб слу гоў ван нем не ру хо мас ці і ўпа коў кай.

Уся го на бір жы пра цы на ліч ва ец ца 51 880 ва кан сій. До ля 
сва бод ных мес цаў з апла тай да 300 руб лёў — 28 пра цэн таў, ад 
300 да 500 руб лёў — 43,4 пра цэн та. Ад 500 да ты ся чы руб лёў у 
ме сяц абя ца юць на кож най чац вёр тай ва кан сіі. Толь кі 2,4 пра цэн-
та пра па ноў утрым лі ва юць за ро бак больш за ты ся чу руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubnеuskауа@zvіаzdа.bу

Ка лі се зон год кор міцьКа лі се зон год кор міць
Рэ пар таж з га лоў на га клуб ніч на га рын ку кра і ныРэ пар таж з га лоў на га клуб ніч на га рын ку кра і ны

Да пла та за во пыт і іў рыт
У Мін ску з'я ві ла ся ва кан сія 

з за роб кам у 15 ты сяч до ла раў
СВЯ ТА — ТА ТАМ, 

ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕ — 
УСІМ
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Гены — 
індыкатар 
спартыўных 
здольнасцяў
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