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Ры нак пра цыРы нак пра цы  

ЮРЫСТ — ХО ЛАД НА, 
БУХ ГАЛ ТАР — ЦЯП ЛЕЙ, 
ФАР МА ЦЭЎТ — ГО РА ЧА

Для Мін ска скла лі ба ро метр 
маг чы ма га пра ца ўлад ка ван ня

Спе цы я ліс ты прадставілі спіс най больш і най менш 

за па тра ба ва ных пра фе сій, пра ана лі за ваў шы больш 

за 150 роз ных кі рун каў. У то пе па-ра ней ша му спе-

цы я ліс ты ў сфе ры ме ды цы ны, аду ка цыі і су час ных 

тэх на ло гій. Што да ты чыц ца ра бо чых спе цы яль нас-

цяў, то вы со кі по пыт на ква лі фі ка ва ных бу даў ні коў, 

ку ха раў, трак та рыс таў, пра даў цоў. А вось псі хо ла-

гам, эка на міс там, юрыс там, ма дэль е рам і ліф цё рам 

ад шу каць «мес ца пад сон цам» за раз бу дзе не так 

прос та.

У бу ду чы ні зме ны за кра нуць прад стаў ні коў пра фе сій, 
якія не па тра бу юць спе цы фіч ных ве даў і ўмен няў: ка сі раў, 
апе ра та раў кол-цэнт раў, кур' е раў, сак ра та роў і ад мі ніст-
ра та раў. У буй ных гі пер мар ке тах ка сі раў за ме няць спе-
цы яль ныя тэр мі на лы, а ў кол-цэнт рах з ра бо тай змо гуць 
спраў ляц ца апе ра та ры-ро ба ты, праз 10—15 га доў мо жа 
па чаць зні каць пра фе сія ва дзі це ля, аба вяз кі яко га возь ме 
на ся бе аў та пі лот. Ужо ця пер шмат лі кія кам па ніі ска ра ча-
юць штат бух гал та раў, бо з'яў ля юц ца но выя пра грам ныя 
пра дук ты, якія аб ляг ча юць пра цэ сы ўлі ку.

Спе цы я ліс ты па пра соў ван ні і мар ке тын гу, кам п'ю тар-
ным аб ста ля ван ні і тэ ле ка му ні ка цы ях, сіс тэм ныя ана лі ты кі, 
ар хі тэк та ры, кі раў ні кі ся рэд ня га звя на на вы твор час ці мо-
гуць спаць спа кой на — іх пра фе сіі бу дуць па-ра ней ша му 
за па тра ба ва ныя. Тыя, хто пла нуе за няц ца вы ву чэн нем 
блок чэй на і крып та ва лют, так са ма не пра лі чы лі ся: по пыт 
на экс пер таў у гэ тай сфе ры бу дзе толь кі рас ці. Тым не 
менш, як ад зна чы ла на чаль нік ад дзе ла рын ку пра цы 

ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най ахо ве Мін-

гар вы кан ка ма Свят ла на ЛЯ ВОН ЧЫК, на яў насць дып ло-
ма не га ран туе пра цоў нае мес ца і па спя хо вую за ня тасць. 
На ват тым, у ка го ёсць за па тра ба ва ная спе цы яль насць, 
не аб ход на па глыб ляць ве ды і ці ка віц ца іна ва цы я мі. І ка лі 
ра ней ап ты мі за цыя да ты чы ла ся ў боль шай сту пе ні ра бо-
чых спе цы яль нас цяў, то сён ня кам п'ю та ры за цыя за мя няе 
і тых, хто пра цуе ў ін тэ ле кту аль най сфе ры. На прык лад, 
пра фе сіі юрыс таў, псі хо ла гаў, эка на міс таў у чыс тым вы-
гля дзе ста но вяц ца ўсё менш за па тра ба ва ныя.

Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро-
ны і Мін гар вы кан ка ма скла лі так са ма пра гноз сі ту а цыі на 
рын ку пра цы ста лі цы на 2018 год. У гэ тым ім да па маг лі 
прад стаў ні кі Швед скай дзяр жаў най служ бы за ня тас ці, 
цес нае су пра цоў ніц тва з які мі пра цяг ва ец ца ўжо прак-
тыч на дзе сяць га доў. Ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні 
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 быў пад пі са ны ў 2015 го дзе, ця пер да 
пра ек та да лу чы лі ся Гро дзен ская і Ві цеб ская воб лас ці.

— Мы ба чым ад да чу ад су мес най ра бо ты. Пы тан ні за-
ня тас ці не страч ва юць ак ту аль насць. Пра ект, які рэа лі-
зу ец ца, на кі ра ва ны на ар га ні за цыю больш эфек тыў на га
ўза е ма дзе ян ня па між най маль ні ка мі і служ бай за ня тас ці. 
У Шве цыі ство ра на сіс тэ ма праг на за ван ня рын ку пра цы, якая 
аба пі ра ец ца як на комп лекс ны ана ліз мак ра эка на міч ных ін-
ды ка та раў, так і на апы тан ні ра бо та даў цаў. У цэ лым умо вы 
фар мі ра ван ня, функ цы я на ван ня і рэ гу ля ван ня рын ку пра цы 
ў на шых кра і нах ад роз ні ва юц ца, але ёсць па доб ныя мо ман-
ты. У пры ват нас ці, і для Шве цыі, і для Бе ла ру сі ха рак тэр-
ныя праб ле мы ска ра чэн ня пра цоў ных рэ сур саў, дыс ба ланс 
по пы ту і пра па но вы на пра цоў ную сі лу, яе не раў на мер нае 
раз мя шчэн не па тэ ры то рыі. Во пыт ка лег за па тра ба ва ны 
ў на шай кра і не, — за ўва жыў пер шы на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Анд рэй ЛА БО ВІЧ.

Да сле да ван не рын ку пра цы па ка за ла, што ў 2017 го-
дзе яго кан' юнк ту ра па леп шы ла ся. Ле тась пра цяг ну ла ся 
пе ра раз мер ка ван не ра бо чай сі лы са сфе ры вы твор час ці 
ў сфе ру па слуг, ма ло га і ся рэд ня га біз не су. У па раў на н-
ні з 2016 го дам па леп шы лі ся па каз чы кі ру ху кад раў,
ска ра ці лі ся аб' ёмы вы зва лен ня ра бот ні каў па іні цы я ты ве 
най маль ні каў. Коль касць ва кан сій, што прад стаў ля юц ца 
ў дзяр жаў ную служ бу за ня тас ці, па вя лі чы ла ся амаль на 
45 %, а ся род ра бо чых спе цы яль нас цяў і ўво гу ле вы рас ла 
ў два ра зы. Уз ро вень рэ гіст ру е ма га бес пра цоўя зні зіў ся 
на 33,5 %. У ця пе раш ні час за яў ле на па трэ ба больш чым 
у дзе ся ці ты ся чах ра бот ні каў. Уз ро вень бес пра цоўя, якое 
рэ гіст ру ец ца, скла дае 0,2 % ад коль кас ці эка на міч на ак-
тыў на га на сель ніц тва. «З улі кам іс ну ю чых тэн дэн цый праг-
на зу ем, што больш за 70 % гра ма дзян з тых, хто звяр нуў ся 
па пра ца ўлад ка ван не, бу дуць уцяг ну тыя ў роз ныя пра гра-
 мы са дзей ні чан ня за ня тас ці, — пад крэс лі ла 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. — На 
рэа лі за цыю ак тыў ных мер са дзей ні чан ня за ня тас ці за-
пла на ва на больш як 4 міль ё ны руб лёў».

Да р'я КАС КО



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Уз доўж пра спек та і ву ліц 
уста ноў ле ны да рож ныя зна кі 
«Спы нен не за ба ро не на», най-
блі жэй шыя плат ныя пар коў кі 
зна хо дзяц ца по бач з Па ла цам 
Рэс пуб лі кі і «Прэ зі дэнт-атэ-
лем». На вед валь ні кі цыр ка 
звы чай на пры яз джа юць па лі ніі 
мет ро. Там так са ма ёсць пар-
коў кі ў кро ка вай да ступ нас ці, 
але ж не ўся кі згод ны пе ра сес-
ці на «пад зем ку», ка лі мож на 
да ехаць да са ма га ўва хо да на 
ўлас най ма шы не, — дзе ліц ца 
на зі ран ня мі Аляк сандр, мяс цо-
вы жы хар, які кан флікт па між 
«сва і мі» і «чу жы мі» аў та ма бі-
ліс та мі ба чыў, лі чы, з са ма га 
па чат ку. Па яго сло вах, сі ту-
а цыя ста ла кры тыч най яшчэ 
га доў дзе сяць на зад. Па-пер-
шае, у мін чан па вя лі чыў ся аў-
та парк, а па-дру гое, бы ло за-
ба ро не на пар ка вац ца по бач з 
До мам афі цэ раў.

— Ка лі б пар коў ка «по бач 
з тан кам» ад на ві ла ся, ня хай і 
на плат най асно ве, ах вот ных 
па кі нуць там аў то бы ло б да во лі. Го рад 
атрым лі ваў бы гро шы, а мы — па лёг-
ку, — раз ва жае Ге надзь, яшчэ адзін з 
тых жыль цоў, што вы ра шы лі ад стой-
ваць свае пра вы на пар ко вач нае мес ца 
і ўнут ры два ро вую бяс пе ку.

Ле там мі ну ла га го да на чац вёр-
тым па вер се ў пер шым пад' ез дзе 
зда рыў ся па жар. Су сед вы веў жы ха-
роў з ква тэ ры, а па жар ні кі вы му ша ны 
бы лі шу каць, якім чы нам пад' ехаць 
да мес ца зда рэн ня, бо па жар ная ма-
шы на пра ціс нуц ца скрозь «ка лі дор» 
лег ка ві коў не маг ла. Але гэ та — асаб-
лі вы вы па дак. На ват вы ваз смец ця 
са звы чай най па слу гі пе ра тва ра ец ца 
ў вы пра ба ван не. Бы вае, смец ця воз 
прос та не мо жа да ехаць да пля цоў кі з 
кан тэй не ра мі, па ке ты і дроб нае смец-
це ве цер раз но сіць па акру зе.

Ад ня пра віль най пар коў кі па ку ту юць 
не толь кі нер вы, але і ма ё масць жыль-
цоў. У цес на це лёг ка па дра паць як 
сваю ма шы ну, так і аў то пры ез джа га. 
Ад сюль — свар кі, па гро зы, гра шо выя 
рас тра ты, па ста ян ныя раз мо вы з ДАІ. 
Не ка то рыя з жыль цоў ста ві лі са ма роб-
ныя ме та ліч ныя слуп кі, на цяг ва лі па між 
імі тро сік і та кім чы нам вы га родж ва лі 
ла пік для свай го аў та ма бі ля. Пе ры я-
дыч на з ЖЭ Са пры хо дзі лі па тра ба ван ні 
дэ ман ці ра ваць не за кон ныя за га ро ды, 
але пас ля яны ўсё роў на з'яў ля лі ся.

— Мы доб ра ве да ем адзін ад на го і 
па ста ян на тры ма ем су вязь. Ка лі мне, 
на прык лад, не трэ ба сён ня на пра цу, я 
тэ ле фа ную су се ду і ка жу, што ён мо жа 
мя не «за пі раць». А ка лі пе рад ма ёй ма-
шы най пры пар ку ец ца «чу жак», то га да-
еш: пры ёхаў ён сю ды на га дзі ну, дзень 
ці ты дзень? — рэ зю мі руе Аляк сандр.

Пра езд скраз ны ці ту пі ко вы?
Су праць ста ян не ін та рэ саў доў жы-

ла ся га да мі, па куль у жыль цоў не з'я-
ві ла ся на дзея — па ста но ва Мінск ага 
га рад ско га вы кан ка ма № 2786, якая 
спра шча ла ўста ля ван не шлаг ба у ма 
пры за ез дзе ў двор лі та раль на да трох 
кро каў.

— Па пра ві лах, пра во дзіць уста ля ван-
не шлаг ба у ма мож на, ка лі з гэ тай пра цэ-
ду рай згод ныя больш за па ло ву жы ха-
роў. На агуль ным схо дзе бы ло са бра на 
ка ля 80 пра цэн таў под пі саў, «за» вы каз-
ва лі ся на ват тыя, хто не мае ма шы ны, —
ус па мі нае Аляк сандр. — Мы вы бра лі за-
пор ны ме ха нізм, апла ці лі рас пра цоў ку 
пра ек та, на ня лі прад пры маль ні ка, які б 
вы ка наў уста но вач ныя ра бо ты...

Ад нак уз нік ла не ча ка ная пе ра шко да. 
Пры раз гля дзе за явы ў гар вы кан ка ме 
па лі чы лі, што двор на Ку па лаў скай мае 

скраз ны пра езд і пад па рад коў ва ец ца 
ін шым пра ві лам ка ры стан ня, якія не 
да зва ля юць уста лёў ваць пе ра шко ды 
для транс пар ту. Жы ха ры з та кім вер-
дык там не згод ныя і вось ужо дзе сяць 
га доў вя дуць пе ра піс ку з роз ны мі ін-
стан цы я мі. Ліс тоў і ад ка заў на іх са-
браў ся цэ лы стос, пры чы ны для ад мо-
вы ўзні ка лі роз ныя, а спра ва так ні ку ды 
і не зру шы ла ся.

У лю тым пы тан ні ўпа рад ка ван ня 
аў та ма біль на га ру ху ў два рах аб мяр-
коў ва лі пад час прэс-кан фе рэн цыі прад-
стаў ні кі за ці каў ле ных ар га ні за цый. На-
прык лад, Сяр гей МАС ЛЯК, стар шы ня 

Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя, ад зна чыў, што тэ ма 
пар ко вак ад на з па ста ян ных, хоць і не 
асноў ная для яго су пра цоў ні каў:

— У ме жах гэ тай праб ле-
мы на мі бы ла іні цы і ра ва на 
па ста ян ная ак цыя «Я пар ку-
ю ся, як...» На пер шым эта пе з 
жы ха ра мі пра вод зяць ін фар-
ма цый ную кам па нію ра зам з 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды, 
ЖКГ Мін гар вы кан ка ма, мяс-
цо вы мі ЖРЭА і су пра цоў ні-
ка мі ДАІ. Ад мі ніст ра цыя ра-
ё на пра па нуе гра ма дзя нам 
не каль кі ра шэн няў па пар ко-
вач ных мес цах. Ад нак трэ ба 
ра зу мець, што, каб іх ажыц-
ця віць, па трэб ны фі нан са выя 
вы дат кі, 80 пра цэн таў якіх 
кла дуц ца на жы ха роў. Пас ля пер ша га 
эта пу ня пра віль на пры пар ка ва ныя аў-
та ма бі лі вы во зім з да па мо гай эва ку а та-
ра і ў пры сут нас ці ра бот ні каў ДАІ. Па ру-
шаль ні кі мо гуць атры маць штраф.

Па на зі ран нях стар шы ні ка мі тэ та, 
пры клад на 95 пра цэн таў мяс цо вых іні-
цы я тыў за кан чва юц ца на эта пе мі тын-
гу. Ад нак Га лі на ГІ ЛЕ ВІЧ, на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра па доб ра-

ўпа рад ка ван ні, са ні тар ным утры-

ман ні жыл лё ва га фон ду ГА «Мін ская 

га рад ская жыл лё вая гас па дар ка», 
ад зна чае, што мін ча не ста лі не толь-
кі ак тыў ней вы каз ваць мер ка ван ні па 
доб ра ўпа рад ка ван ні пры да ма вой тэ ры-
то рыі, але і пра па ноў ваць доб ра ўпа рад-
ка ван не за кошт улас ных срод каў.

Пра ект да ра жэй шы 
за шлаг ба ум

Атрым лі ва ец ца, га ра джа не га то выя 
пла ціць за па слу гу, ка лі яна зро біць 
жыц цё больш кам форт ным. І тут трэ-
ба зга даць яшчэ ад ну дэ таль. На быц-
цё і ўста ля ван не шлаг ба у ма аплач вае 
той, хто па дае за яву. Ён жа па ві нен 

пра фі нан са ваць рас пра цоў ку 
пра ек та — гэ та аба вяз ко вая 
ўмо ва для пра вя дзен ня зя-
мель на-бу даў ні чых ра бот. Уся 
праб ле ма ў тым, што га то вы 
пра ект ча сам каш туе ўдвая 
больш, чым сам шлаг ба ум.

— Знай сці па трэб ны за пор-
ны ме ха нізм ця пер не пе ра-
шко да. Мож на па да браць даў-
жы ню, тып дзе ян ня, хут касць 
пад' ёму. Ін шая рэч, што пра-
ект, кошт тэх ні кі, яе ўста ля-
ван не для мно гіх жыль цоў ста-
нуць знач ны мі вы дат ка мі, — 
раз ва жае Сяр гей СА ХАР, 

ды рэк тар кам па ніі — афі-

цый на га прад стаў ні ка італь-

ян ска га вы твор цы тэх ні кі. — 
Так са ма ха цеў бы ска заць пра 
этап уз гад нен ня ўста ля ван ня 
шлаг ба у ма. У на шу кам па нію 
тэ ле фа ну юць клі ен ты, якія су-
 тык ну лі ся з цяж кас ця мі. Бы ло б 
зруч на вы ра шаць усе пы-
 тан ні не вы хо дзя чы з ад на го 
бу дын ка, каб служ бы маг лі 
пра кан суль та ваць за яў ні ка ў 
не прад ба ча ных вы пад ках.

Яск ра вая ліч ба: 800 ты сяч транс-
парт ных срод каў за рэ гіст ра ва на ў Мін-
ску, па да ных ДАІ. У да лей шым коль-
касць ма шын на ўрад ці па мен шыц ца, 
так што ме то ды ка, якую пра па на ваў 
Алег ЛЯ ШЧЫН СКІ, ды рэк тар ДУ 

«Пар коў кі ста лі цы», па да ец ца асаб-
лі ва ці ка вай. Яе сут насць — ад пра цоў-
ка аба ро ны пры да ма вых тэ ры то рый, 
дзі ця чых да школь ных, ме ды цын скіх 
уста ноў, што раз мя шча юц ца по бач з 
плат ны мі аў та ма біль ны мі пар коў ка мі. 
На па чат ку ўсе два ра выя тэ ры то рыі на 
вы бра ных ву лі цах трап ля юць у зо ну ін-
фар ма ван ня. Ула даль ні каў аў та ма бі ляў 
па пя рэдж ва юць пра па ча так ме ра пры-
ем стваў праз ін фар ма цый ныя ліс ты. 
За два-тры тыд ні гра ма дзя не па ві нны 
па ве да міць, хто жы ве або пра цуе не па-
да лё ку. Сфар мі ра ва ны «спіс до сту пу» 

ўзгад ня ец ца з ад мі ніст ра цы яй ра ё на, 
пас ля ча го два ра выя тэ ры то рыі аба-
зна ча юц ца за ба ра няль ны мі да рож ны мі 
зна ка мі, уста лёў ва ец ца сіс тэ ма фік са-
цыі па ру шаль ні каў. Апош нія мо гуць 
зай мець не пры ем нас ці з ДАІ.

— На ша ме то ды ка ся бе апраў да ла. 
У мі ну лым го дзе мы ад пра ца ва лі па пры -
вак заль най пло шчы ў ра ё не ву ліц Баб-
руй скай і Кі ра ва, па ву лі цы Чка ла ва ад 
ву лі цы Ва ра нян ска га да Ава кя на, і ця пер 
ідзе ін фар ма ван не ўла даль ні каў транс-
парт ных срод каў па ву лі цы Кар ла Марк-
са. Ары ен ці ро вач на, асноў ная ра бо та там 
пач нец ца з са ка ві ка гэ та га ме ся ца, — 
та кі пра гноз даў Алег Ля шчын скі.

***
Што ж, дом па пра спек це Не за леж-

нас ці, 28 дзе ліць агуль ны двор з бу-
дын ка мі па ву лі цах Ян кі Ку па лы і Кар ла 
Марк са. Маг чы ма, у са ка ві ку жы ха ры
на рэш це ад чу юць па лёг ку і ім не спа-
т рэ біц ца да бі вац ца ўста ноў кі шлаг ба у-
ма... А па куль па жы вём — уба чым.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА 

і з аса біс тых ар хі ваў жы ха роў.

НЕ ПРА ЕХАЦЬ 
І ЯБ ЛЫ КУ НЕ ЎПА СЦІ

Такую карціну бачаць увечары 
жыхары дома на праспекце Незалежнасці, 28.

У «архівах» некаторых жыльцоў можна адшукаць 
адказы службаў на запыты яшчэ з 2007 года.


