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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Не па да лёк пры-
мас ці ла ся зна ё мая 
шмат лі кім мяс цо вым 
жы ха рам ба бу ля, якая 
ў лю бую па ру го да 

пра па нуе адзін і той жа та вар — на бор па ке таў. Цяж ка ўя віць 
сі ту а цыю, ка лі ка мусь ці ў пе ра хо дзе мет ро ён мо жа тэр мі но ва 
спат рэ біц ца, хут чэй, куп ля юць іх у яе з-за рас чу ле нас ці, якую 
вы клі кае яе не звы чай на без аба рон ны і кра наль ны знеш ні вы-
гляд. Я, вя до ма ж, раб лю гэ тую зу сім не па трэб ную мне па куп ку 
і спра бую раз га ва рыць сціп лую пра даў шчы цу. «Вам не цяж ка 
так пра ца ваць?» — «Не, усё доб ра, дзе тач ка». На ўсе да лей-
шыя рас пы ты па жы лая жан чы на вы дае толь кі гэ тую фра зу. 
І са мае дзіў нае, што ў яе сло вах чу ец ца ўпэў не насць. Хі ба, а 
як інакш вы трым лі ваць гэ та што дзён нае «дзя жур ства»?

«Ку пі це квет кі ка ха най!»
На лес ві цы раз мяс ціў ся фі лі ял квет ка ва га рын ку. Ка лі 

яшчэ год та му тут пра да ва лі толь кі ўлас на руч на са бра ныя і 
скла дзе ныя ў стра ка тыя бу ке ты ляс ныя або са до выя квет кі, 
то ця пер бес са ром на ганд лю юць «шы коў ны мі» ў па раў нанні 
з імі пар ні ко вы мі ру жа мі. На гэ тым участ ку «па ля ван не» аб'-
яў ля юць на адзі но кіх ма ла дых хлоп цаў ці тых, хто ўжо зна хо-
дзіц ца ў па ры, што ня рэд ка, ка лі яны ро бяць вы гляд, ні бы та 
не чу юць за клі каў «ку піць ка ха най квет кі», пры му шае іх гус та 
чыр ва нець.

«Вяс на. На пэў на, шмат за ка ха ных?» — пры гля да ю чы ся 
да роз на ка ля ро вых бу ке ці каў, пы таюся я ў бой кай жан чы-
ны з яр кай, пад ко лер кве так, па ма дай. «А то. Ёсць тыя, у 
ка го во чы прос та све цяц ца, яны са мі пад бя га юць. А ін шых і 
пад штурх нуць, па клі каць трэ ба». — «Ня ўжо вам тут зруч на 
ста яць?» — «Ды з квет ка мі толь кі тут і мож на! Ця пер не тыя 
ча сы, каб муж чы ны без на го ды ад праў ля лі ся ў са лон. А так 
яны з ра бо ты да до му едуць, ду ма юць, эх, мя не там су пчык 
га ра чы ча кае... А тут мы, з квет ка мі, і ў іх ад ра зу дум ка: трэ-
ба ж і жон ку па ра да ваць. І са мае га лоў нае — гэ та ня до ра га. 
Я ж доб рую спра ву раб лю!» Тро хі па раз ва жаў шы аб су час ным 
ты пе ра ман тыч ных учын каў, на рэш це вы хо джу «на свет»... 
Зда ец ца, асар ты мент на ват са мых вя лі кіх су пер мар ке таў «ад-
па чы вае» ў па раў на нні з ім пра ві за ва ным рын кам. Ар га ніч ная, 
як ця пер мод на ка заць, пра дук цыя з улас ных ага ро даў — па-
куль толь кі зе ля ні на і зрэд ку ра дыс ка, ас тат няе — у за кат ках, 
«за мор скія» пры сма кі, на прык лад, па спе лыя ўжо да па чат ку 
кра са ві ка гі ганц кія трус кал кі, быц цам бы, на ўпрост з Грэ цыі, 
ня мец кі ша ка лад, не рас пра да дзе ныя да Вя лі ка дня ша ка лад-
ныя яй кі, ця пер — ні бы на зніж ках, тан ная сін тэ тыч ная воп-
рат ка, а по бач — цёп лыя вя за ныя шкар пэт кі і на ват дзі ця чыя 
кніж кі. Пе рад Ра даў ні цай «у то пе» штуч ныя квет кі.

«Гэ та, як га во рыц ца, не для прэ сы»
Для ня ўзбро е на га во ка мо жа быць не пры кмет на, але 

пра сто ра ар га ні за ва на па скла да най ла гіс тыч най сіс тэ ме. 
Пра даў цы з най боль шай раз на стай нас цю та ва раў, асаб лі ва 
ядо мых, якія не па кі да еш у сум кі за па ру се кун даў, раз мя-
шча юц ца ў ад да лен ні ад вы ха ду з мет ро. Ганд ля ры штуч ны мі 
квет ка мі ха ва юц ца за пры пын кам, а са мыя «сме лыя» з іх — 
на ват зай ма юць за па вет ную ла вач ку. Ка ля вы ха ду з пад зем кі 
гур ту юц ца ба бу лі. У пе ры яд най боль шай не бяс пе кі — ка лі 
пра вя раць «ры нак» пры хо дзяць су пра цоў ні кі мі лі цыі — уся 
гэ тая раз роз не ная гру па лю дзей дзей ні чае як адзі ны ар га нізм. 

Да стат ко ва ад на го сло ва «ідзе», каб пра даў цы, хут чэй, чым 
па жар ныя апра на юць свой кас цюм, са бра лі та ва ры і па спра-
ба ва лі рас тва рыц ца ў на тоў пе. Част ка ха ва ец ца ў свае ма-
шы ны, пры пар ка ва ныя не па да лёк, част ка «пе ра тва ра ец ца» 
ў па са жы раў з вя лі кі мі сум ка мі, якія з не цяр пен нем ча ка юць 
свай го транс пар ту, а част ка прос та ады хо дзіць на не каль кі 
сот няў мет раў. Ба бу лі ў гэ тым вы пад ку вы кон ва юць функ цыю 
«за га ра джаль на га кар до на»: ня гле дзя чы на тое, што ўвесь 
па доб ны ган даль з'яў ля ец ца не за кон ным, да іх з-за ўзрос ту 
менш за ўсё прэ тэн зій.

Да рэ чы, ін фар ма цыя пра тое, што на сты хій ных рын ках 
за раб ля юць са бе ка пей чы ну вы ключ на па жы лыя лю дзі, да-
лё кая ад рэ ча іс нас ці. Шмат тут і «за ка ра не лых» пра даў цоў, 
якія вы лу ча юц ца асаб лі вы мі звыч ка мі, для мно гіх з іх — гэ та 
га лоў ная і, зда ец ца, ня дрэн ная кры ні ца за роб ку.

— Ды мне ка лі б на ват зо ла там аба бі ты пры ла вак за бяс плат-
на пра па на ва лі, але ў ін шым мес цы, я ні ку ды б не сы шоў. Тут 
за тры га дзі ны, ка лі лю дзі з ра бо ты вяр та юц ца, я ма гу за ра біць 
ледзь не столь кі ж, коль кі на ўся кіх мяс цо вых рын ках за ты дзень. 
Гэ та, як га во рыц ца, не для прэ сы, але як ганд люю я за раз, так 
і бу ду пра цяг ваць, па куль гэ та бу дзе вы гад на, коль кі б мя не ні 
га ня лі. Жыць не як жа трэ ба», — нер ву ец ца не ве ра год на ху ды 

муж чы на з ужо за га рэ лым на сон цы тва рам. Ён зра біў стаў ку 
на са мы ха да вы та вар — агур кі, па мі до ры, пе рац.

«За раб ляю ўну кам на пер ні кі»
Зра зу мець, што пры му шае ста яць тут пра ца здоль ных лю дзей, 

якія куп ля юць пра дук ты на буй ных рын ках або оп там пры во зяць 
з су сед ніх кра ін, лёг ка: на вош та пла ціць па да ткі, ка лі я і так «да-
стат ко ва хіт ры»? Але ж пен сі я не ры мо гуць бяс плат на ганд ля ваць 
на рын ках ста лі цы. З та кім пы тан нем і звяр та ю ся да ад ной з най-
больш мі лых ба буль, якая за раб ляе вы ключ на зе ля ні най.

— Тут шмат ма іх сяб ро вак, у нас да чы ў ад ным ра ё не. Гэ та 
та бе не цэнтр, знач на блі жэй з да чы ехаць. А на Ка ма роў-
цы, ка лі за мес ца пла ціць не трэ ба, то за экс пер ты зу кож ны 
дзень — вы кла дай круг лень кую су му. Мне то ны трэ ба пра да-
ваць, каб столь кі за ра біць. А я ж па ці ху — уну кам на пер ні кі, 
ды з дзяў ча та мі па га ва рыць люб лю.

Ня гле дзя чы на ўсю «зруч насць» па доб ных ганд лё вых утва-
рэн няў, для га рад скіх ула даў — гэ та па-са праўд на му ба лю чае 
пы тан не. Да во лі буй ны «ры нак» ка ля стан цыі мет ро «Ка мен-
ная Гор ка» пла на ва лі пе ра нес ці ўглыб спаль ных ра ё наў, ад нак 
ні ад на з раз гле джа ных пля цо вак не па ды шла па тэх ніч ным 
рэг ла мен це, ды і пра даў цоў та кое вый сце не за да валь ня ла. 
Мно гія на ват на па ру мет раў ад да ро гі ады сці не хо чуць — 
«па куп ні ка трэ ба браць га ра ча нькім». З аб ста ля ван нем ганд-
лё вых ра доў тут жа, ка ля мет ро, так са ма ўзні ка юць пы тан ні. 
Ад мі ніст ра цыя Фрун зен ска га ра ё на вы хад з сі ту а цыі па куль 
не знай шла, але над ра шэн нем праб ле мы пра цуе.

А тым ча сам па куль я спра бую за вя заць раз мо ву з роз ны мі 
ты па мі пра даў цоў, жы ха ры на ва коль ных мік ра ра ё наў, пе ры-
я дыч на гуч на аб мяр коў ва ю чы ня зруч насць рас стаў ле ных на 
да ро зе скрынь, маў ляў, «не прай сці», пра цяг ва юць ка рыс тац-
ца па слу га мі гэ та га «сэр ві су». По пыт на ра джае пра па но ву. 
Ці на ад ва рот? Зрэш ты, якая роз ні ца?

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

НЕ АДЫ ХО ДЗЯ ЧЫ АД КА СЫ...

Учо ра мін ча не вы строй ва лі ся 
ў чар гу па ра бо ту. У пра мым 
сэн се — у Па ла цы куль ту ры 
чы гу нач ні каў, дзе пра хо дзіў 
га рад скі кір маш ва кан сій, бы-
ло не па вяр нуц ца. Маг чы мас ці 
пра ца ўлад ка ван ня пра па ноў-
ва лі больш за 90 прад пры ем-
стваў. Дзе па трэб ны ра бо чыя 
ру кі, да ве да ла ся і «Звяз да».

Пра даў цы на рас хват
Тра ды цый на ва кан сіі ёсць у сфе-

ры ганд лю. Сет ка кра маў у Фрун-
зен скім ра ё не на бі рае ку ха раў (за-
ро бак — 300—350 руб лёў) і эка на-
міс таў (пра па ну юць 400 руб лёў).

— Я мар ке то ла гам, ме не джа рам 
пра ца ва ла. Агуль ны стаж — ка ля ча-
ты рох га доў. Эка на міс там возь ме-
це? — ці ка віц ца ма ла дая жан чы на.

— А вы цэ на ўтва рэн не ве да е-
це? Са спра ва зда ча мі па за тра тах, 
пры бы тках пра ца ва лі? Не? Та ды 
не па ды хо дзі це, — ка тэ га рыч ныя ў 
кад ра вым ад дзе ле.

Ін шая ганд лё вая сет ка пры мае 
кан ды да таў у кад ра вы рэ зерв. «Па-
куль сва бод ных мес цаў ня ма. Але 
кам па нія вя лі кая, ва кан сіі пе ры я-
дыч на вы зва ля юц ца, — тлу ма чыць 
прад стаў ні ца ар га ні за цыі. — У нас 
доб рыя за роб кі. Пра да вец атрым-
лі вае ад 620 руб лёў «чыс ты мі», у 
за леж нас ці ад раз ра ду».

А вось яшчэ адзін буй ны іг рок сет-
ка ва га ганд лю га то вы браць пра даў-
цоў і ка сі раў ужо за раз. Мож на без 
во пы ту. «За ра бот ная пла та за ле жыць 
ад та го, у якой кра ме пра цу еш. Чым 
боль шая ганд лё вая пло шча, тым вы-
шэй шы за ро бак. Ка сір атрым лі вае 

ў асноў ным 500 руб лёў. Гэ та без прэ-
міі», — за пэў ні ва юць у ар га ні за цыі.

Ледзь не са мая вя лі кая чар га са-
іс каль ні каў са бра ла ся ка ля стэн да 
кам па ніі, якая ганд люе буд ма тэ ры-
я ла мі. Там у но вы ганд лё ва-ла гіс-
тыч ны комп лекс са скла дам, што ў 
па сёл ку Пры воль ны (15 кі ла мет раў 
ад ста лі цы, да стаў ка служ бо вым 
транс пар там ад мет ро), за пра ша юць 
кла даў шчы коў, груз чы каў, ра бо чых 
па комп лекс ным аб слу гоў ван ні бу-
дын каў. Уся го ка ля 20 ва кан сій з 
за роб ка мі ў 500—550 руб лёў.

Га лоў нае 
для вар таў ні ка — зда роўе

Ся род на вед валь ні каў кір ма шу 
шмат вы пуск ні коў.

— Ма ла дыя спе цы я ліс ты вам не 
па тра бу юц ца? — ці ка віц ца ў «Мінск-
во да ка на ла» юнак.

Аляк сей ра зам з ад на груп ні цай 
за кан чвае БНТУ, спе цы яль насць — 
«гід ра тэх ніч ныя збу да ван ні». Ка жа, 
што на фа куль тэт прый шло ма ла за-
явак ад прад пры ем стваў. Ёсць, вя до-
ма, пра па но вы з Лю ба ні, Ві цеб ска, але 
ж хо чац ца за тры мац ца ў ста лі цы...

Афі цы ян таў, ку хон ных ра бо чых, 
аген таў па за бес пя чэн ні шу кае пя-
ці зор ка вы га тэль, краў цоў — сет ка 
май стэр няў па ра мон це абут ку, кі-
роў цаў ка тэ го рыі «D» ці «D, Е» — 
аў то бус ны парк. Не ква лі фі ка ва ную 
пра цу га то вы пра па на ваць Ле нін скі 
аддзел Дэ парт амента ахо вы МУС: 
ёсць ва кан сіі вар таў ні коў, ахоў ні каў, 
кант ра лё раў на КПП. Мес ца ра бо-
ты — па лі клі ні кі, ад мі ніст ра цыя. 
Га лоў нае — доб ры стан зда роўя і 
ўзрост да 60 га доў.

Стаць мі лі цы я не рам ці кі но ла гам 
за пра шае Мін скае аб лас ное ўпраў-
лен не Дэ парт амен та ахо вы МУС. 
З па жа дан няў да кан ды да та — ся-
рэд няя спе цы яль ная ці вы шэй шая 
аду ка цыя (не аба вяз ко ва про філь-
ная, пе да га гіч ная і тэх ніч ная так-
са ма па ды дуць), служ ба ў ар міі. 
Пры ма юц ца хлоп цы да 27 га доў. 
«Дзяў чат ужо на бра лі», — смя юц-
ца ва ўпраў лен ні.

Шмат са іс каль ні каў ці ка ві лі ся ва-
кан сі я мі ў пра мыс ло вас ці. Праў да, 
за няць гэ тыя мес цы не прос та. На 
Мін скім за вод зе ко ла вых ця га чоў, 
дзе не аб ход ны фрэ зе роў шчы кі, 
шлі фоў шчы кі, то ка ры, тра віль шчы кі 
(усю ды — 5-ы раз рад), ад зна ча юць, 
што кан ды да ты рэд ка ад па вя да юць 
умо вам. «У нас вель мі вуз кая на кі-
ра ва насць. Па трэб ны спе цы яль ныя 
ве ды».

У хол дын гу «АМКА ДОР» ча ка-
юць пра ца лю бі вых і дыс цып лі на-
ва ных. Умо вы доб рыя: ся рэд ні за-
ро бак у кам па ніі — 900 руб лёў, а 
ця куч ка кад раў за мі ну лы год скла-
ла ўся го пяць пра цэн таў. Ін жы не ры-
кан струк та ры і ін жы не ры-тэх но ла гі 
мо гуць улад ка вац ца на «Буд маш». 
Па тра ба ван не — 1—2-і раз рад, за-
ра бот ная пла та — 600 руб лёў.

Чар га ў са ні тар кі
Ка ля стэн даў ар га ні за цый ахо вы 

зда роўя не шмат люд на. Яно і зра-
зу ме ла: у ме ды кі без аду ка цыі не 
пой дзеш. Ці ка вім ся, што ва ўра чоў 
з за роб ка мі. У 34-й цэнт раль най ра-
ён най клі ніч най па лі клі ні цы Са вец-
ка га ра ё на тэ ра пеў там-участ ко вым, 
аку шэ рам-гі не ко лам, не ўро ла гам 

га то вы пла ціць 500—600 руб лёў. 
Рэнт ге на ла ба ран там абя ца юць ка-
ля 400 руб лёў, мед сёст рам — 500.

Ся род тых, хто за пі саў ся пад час 
кір ма шу на ра бо ту ва ўста но вы ахо-
вы зда роўя Каст рыч ніц ка га ра ё на, 
у асноў ным са ні тар кі і са ні тар кі-бу-
фет чы цы. На за ро бак у 300 руб лёў 
згод ныя іс ці пен сі я нер кі.

— Я до ма па ся дзе ла паў го да, 
больш не ма гу! — дзе ліц ца ад на з 
па жы лых жан чын. — Ра ней у ганд лі 
пра ца ва ла. А ця пер хоць ку ды га-
то ва іс ці — са ні тар кай, на дзя жур-
ствы. Сум на без спра вы.

Упраў лен не аду ка цыі, спор ту і 
ту рыз му ад мі ніст ра цыі Каст рыч-
ніц ка га ра ё на шу кае ў асноў ным 
вы ха ва це ляў у дзі ця чыя сад кі. 
«За ро бак — 300—400 руб лёў. Гэ та 
ка лі толь кі пас ля ўні вер сі тэ та ча ла-
век пры хо дзіць. А ка лі спе цы я ліст 
са ста жам, ка тэ го ры яй, то бу дзе 
атрым лі ваць руб лёў 500». Не каль кі 
ва кан сій ра бо чых, якія так са ма пра-
па ноў ва ла ўпраў лен не, ра за бра лі 
ўжо праз га дзі ну ад крыц ця кір ма шу. 
За піс ва лі ся і кан ды да ты ў вар таў ні-
кі — праў да, мес цаў для іх ня ма.

На бес пра цоў на га — 
1,5 ва кан сіі

Ця пер у ста лі цы на ліч ва ец ца ка ля 
дзе вя ці ты сяч ва кан сій. Амаль па ло ва 
(46%) — для ра бо чых. Па ін фар ма цыі 
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, 
асноў ны по пыт фар мі ру юць ар га ні за-
цыі бу даў ніц тва (23%), ахо вы зда роўя 
і пра да стаў лен ня са цы яль ных па слуг 
(20%), ганд лю (9,6%), пра мыс ло вас ці 
(9%), аду ка цыі (7,5%).

У ся рэд нім на ад на го бес пра-
цоў на га пры па дае 1,5 ва кан сіі (год 
та му — 0,8). Але па-ра ней ша му за-
хоў ва ец ца дыс ба ланс по пы ту і пра-
па но вы. Най маль ні кам больш за ўсё 
не аб ход ны ра бо чыя пра фе сіі: пра-
даў цы, ку ха ры, му ля ры, ман таж ні кі, 
ар ма тур шчы кі, цес ля ры-бе тон шчы кі, 
швач кі. Са спе цы я ліс таў са мыя за-
па тра ба ва ныя — мед сёст ры, ура чы, 
фель ча ры, вы ха ва це лі, пра гра міс ты. 
А вось ся род са іс каль ні каў кан ку рэн-
цыя на зі ра ец ца на ва кан сіі пры бі-
раль шчы каў, груз чы каў, пад соб ных 
ра бо чых, вар таў ні коў і двор ні каў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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ПАТРАБУЮЦЦА ПРАЦАВІТЫЯ, ПАТРАБУЮЦЦА ПРАЦАВІТЫЯ, 
АДКАЗНЫЯ І КВАЛІФІКАВАНЫЯАДКАЗНЫЯ І КВАЛІФІКАВАНЫЯ
Якіх спе цы я ліс таў шу ка лі на ста ліч ным кір ма шы ва кан сій?


