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Усё для ту рыс таў
Дру гі год на тэ ры то рыі 

воб лас ці дзей ні чае бяз-
ві за вы рэ жым. З 2018-га 
зо на яго дзе ян ня па шы-
ры ла ся — ра зам з пар кам 
«Аў гус тоў скі ка нал» і го ра-
дам Грод на сю ды ўвай шоў 
увесь Гро дзен скі ра ён. Па-
вя лі чыў ся і тэр мін зна хо-
джан ня — з пя ці да дзе ся ці 
дзён. Маг чы мас цю па бы-
ваць у ста ра жыт ным Грод-
не і яго на ва кол лі ак тыў на 
ка рыс та юц ца за меж ныя 
ту рыс ты. За час дзе ян ня 
«бяз ві зу» рэ гі ён на ве да-
лі ка ля 60 ты сяч ча ла век. 
Най больш пры ваб ным 
бяз ві за вы ўезд стаў для лі-
тоў цаў. Асаб лі ва час та ту-
рыс ты-су се дзі пры яз джа-
юць на вы хад ныя. Ня ма ла 
на вед вае бяз ві за вую зо ну 
і па ля каў, ла ты шоў, нем-
цаў, прад стаў ні коў ін шых 
кра ін.

У ад дзе ле спор ту і ту-
рыз му гар вы кан ка ма рас-
ка за лі, што з увя дзен нем 
бяз ві за ва га рэ жы му стаў 
раз ві вац ца па зна валь ны, 
ме ды цын скі, па дзей ны 
ту рызм. Гэ та, у сваю чар-
гу, ак ты ві за ва ла ма лы і 
ся рэд ні біз нес. Па шы ры-
ла ся пра па но ва па про да-
жы су ве нір най пра дук цыі, 
пра вя дзен ні кас цю мі ра ва-
ных эк скур сій, ар га ні за цыі 
рэй саў па Аў гус тоў скім ка-
на ле.

За час дзе ян ня «бяз ві-
зу» ў Грод не ство ра на 420 
но вых пра цоў ных мес цаў. 
Пе ра важ ная боль шасць з 
іх — 307 — у сфе ры ганд лю, 
64 — у сфе ры гра мад ска га 
хар ча ван ня і па слуг пра-
жы ван ня. Так са ма з'я ві ла-
ся ка ля 50 но вых па сад у 
ра бот ні каў куль ту ры — для 
ар га ні за цыі твор час ці, за-
баў, ад па чын ку. Больш 
плён на па ча ла раз ві вац ца 
ту рыс тыч ная ін дуст рыя. 
Па бу да ва ны но выя хос тэ-
лы і га тэ лі. Сё ле та пла ну-
ец ца ўвес ці ў дзе ян не яшчэ 
тры гас ці ні цы. У Грод не 
ўпер шы ню ад кры та дзе-
вяць ста цы я нар ных аб' ек-
таў гра мад ска га хар ча ван-
ня на 360 мес цаў.

Што вы явіў 
кас тынг?

Менш чым за год 
у абласным цэнтры па ча лі 
дзей ні чаць ад ра зу не каль-
кі хос тэ лаў. «Ста ры мост» — 
адзін з іх. Яго гас па ды ня 
Юлія ўжо пры звы ча і ла ся 
пры маць за меж ных ту-
рыс таў, хоць да брац ца да 
яе ка тэ джа не вель мі лёг-

ка — га рад скі транс парт 
па блі зу не хо дзіць. Та му 
ту рыс ты з вак за лаў час цей 
на кі роў ва юц ца ў тыя мес-
цы пра жы ван ня, якія зна-
хо дзяц ца по бач. Але Юлія 
аб сва ім кі рун ку дзей нас-
ці не шка дуе і лі чыць яго 
перс пек тыў ным. Мі ну лы 
се зон па ка заў, што по пыт 
на та кія па слу гі ёсць, пры-
яз джа юць ту рыс ты з Ра сіі, 
Літ вы, Поль шчы. Хос тэл 
мо жа пры няць да 60 па ста-
яль цаў, ёсць свае ўтуль ныя 
ка фэ і бар. Агуль ны штат 
су пра цоў ні каў — ка ля дзе-
ся ці ча ла век.

Ка лек тыў у асноў ным 
жа но чы. Больш за ўсё бы-
ло прэ тэн дэн таў на па са ду 
ад мі ніст ра та ра. У кас тын гу 
пры ма лі ўдзел муж чы ны і 
жан чы ны роз на га ўзрос ту — 
ад 20 да 60 га доў. Вы бра лі 
ма ла дую жан чы ну з вы шэй-
шай аграр най аду ка цы яй — 
яна больш за ін шых спа-
да ба ла ся гас па да рам, бо 
пра яві ла за ці каў ле насць, 
ка му ні ка цый насць і не 
нер ва ва ла ся. Але пер шае 
ўра жан не — гэ та яшчэ не 
ўсё. Кан ды дат пра хо дзіць 
вы пра ба валь ны тэр мін, 
а най маль нік тэ ле фа нуе на 
па пя рэд няе мес ца пра цы, 
каб атры маць ха рак та рыс-
ты ку. Па сло вах Юліі, не-
ка то рыя прэ тэн дэн ты са мі 
не прыходзяць на гу тар ку, 
бо зна хо дзяць ін шыя ва-
ры ян ты. Ня даў на з'я ві ла ся 
ва кан сія бар ме на. Да рэ чы, 
гэ та пра фе сія — з лі ку за-
па тра ба ва ных ся род най-
маль ні каў. Бар мен, по вар, 
афі цы янт ма юць доб рыя 
шан цы знай сці ў Грод не 
пра цу. Гэ та звя за на яшчэ і 
з тым, што дзя ку ю чы бяз-
ві за ва му рэ жы му па вя ліч-
ва ец ца коль касць аб' ек таў 
гра мад ска га хар ча ван ня і 
сфе ры па слуг.

Го лад на кад ры
Не ка то рыя аб' ек ты су-

тык ну лі ся з праб ле май 

кад раў. Не да хоп ква лі фі-
ка ва ных спе цы я ліс таў ад-
чу лі і ўла даль ні кі рэ ста ра-
на «Бакст», што ад крыў ся 
ня даў на ў цэнт ры Грод на. 
Тут пад бо рам пер са на лу — 
рэ кру тын гам — зай ма юц-
ца ня спын на, каб ства рыць 
са праўд ную ка ман ду пра-
фе сі я на лаў. А яна не та кая 
ма лая — 25 ча ла век. Ад-
куль іх узяць? Ча сам бес-

пра цоў ных пры сы ла юць з 
цэнт ра за ня тас ці. Імі ўла-
даль ні кі рэ ста ра на не вель-
мі за да во ле ны. Як пра ві ла, 
гэ та лю дзі не ак тыў ныя, да 
та го ж не ка то рыя ма юць 
схіль насць да спірт но га. 
Больш спры яль ны кан-
тын гент — сту дэн ты ВНУ, 
якія ве ча рам пры хо дзяць, 
каб за ра біць. Але пас ля 
за кан чэн ня ву чо бы мно-
гія раз' яз джа юц ца. І зноў 
трэ ба не прос та па да браць 
кад ры, але і на ву чыць. Ак-
са на, гас па ды ня рэ ста ра на, 
пры зна ец ца, што яна з за-
да валь нен нем пры ма ла б 

ужо га то вых спе цы я ліс таў, 
якіх рых ту юць у тым лі ку і 
гро дзен скія ка ле джы. Але 
іх пад рых тоў ка не ад па вя-
дае ста ту су ўста но вы, якая 
прэ тэн дуе на вы со кі еў ра-
пей скі ўзро вень.

Гас па ды ня за яў ляе, што 
га то ва пла ціць вы со кія 
прэ мі яль ныя, ка лі ба чыць, 
што ча ла век пра фе сій на 
рас це, імк нец ца спа сці гаць 
но вае, ава лод вае за меж-
най мо вай. Праў да, ёсць 
маг чы масць, што та кія 
спе цы я ліс ты са мі з'е дуць 
пра ца ваць за мя жу, хоць 
не заў сё ды зна хо дзяць 
там тое, што шу ка юць. 
У лю бым вы пад ку па трэб-
на за ме на, ка жа Ак са на. 
І жар туе: пункт гра мад-
ска га хар ча ван ня ад чу вае 
го лад на доб рыя кад ры. 
Са праў ды, у сфе ры па слуг 
і ганд лю за ста ец ца вы со кі 
аба рот спе цы я ліс таў, і та-
кая тэн дэн цыя за ха ва ец ца. 
Гэ та звя за на з вы со кім по-
пы там на пра цоў ную сі лу ў 
да дзе най га лі не. У асноў-
ным гэ та мес цы для мо ла-
дзі і жан чын.

Ін жы нер 
і тэх но лаг 
у дэ фі цы це

Са мы пра ца ём кі сек-
тар — пра мыс ло вы. Тут 
за ня та чвэрць на сель ніц-
тва рэ гі ё на. І, як свед чыць 
пра гноз, гэ та га лі на бу дзе 
па шы рац ца. Сёлета ме на-
ві та ў пра мыс ло вас ці бу-
дзе ство ра на больш за ўсё 
пра цоў ных мес цаў — 53 % 
ад агуль най коль кас ці. 

Тым не менш, як за зна чы-
лі ў аб лас ным ка мі тэ це па 
пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не, ві да воч-
ны не да хоп ра бо чай сі лы, 
асаб лі ва ква лі фі ка ва ных і 
кам пе тэнт ных ра бот ні каў. 
На мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра ААТ «Мас-
тоў дрэў» Ана толь МАХ-
НАЧ рас ка заў, як скла да на 
бы ло фар мі ра ваць ка лек-
тыў для но вай вы твор час ці. 
На за вод зе ня даў на прай-
шла сур' ёз ная рэ кан струк-
цыя — ста рую вы твор часць 
за мя ні лі но вы мі тэх на ло-
гі я мі. А вось спе цы я ліс таў 
прый шло ся доў га ву чыць 
на мес цы, хоць мно гія 
прый шлі з ад па вед най 
ква лі фі ка цы яй пас ля тэх-
на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. 
Але з но вы мі тэх на ло гі я мі, 
ві даць, не су ты ка лі ся ў поў-
най ме ры. Та му мно гія не 
спраў ля юц ца і сы хо дзяць. 
Вось і за раз ёсць не каль-
кі ва кан сій на ін жы нер ныя 
па са ды. Ра зам з гэ тым на 
прад пры ем стве ба чаць і 
ста ноў чы пра цэс — з ця гам 
ча су ма ла дыя спе цы я ліс ты 
больш ах вот на за ста юц ца 
пра ца ваць ме на ві та на но-
вай, су час най вы твор час ці. 
Сё ле та ві да воч ная тэн дэн-
цыя ства рэн ня пра цоў ных 
мес цаў ме на ві та для ква-
лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў, 
а коль касць не ква лі фі ка-
ва ных бу дзе змян шац ца.

Ін вес та ры 
на рын ку пра цы

Амаль па ло ву но вых 
пра цоў ных мес цаў за бяс-
печ ва юць буй ныя ін вест-
пра ек ты. Як па ве да мі лі ў 
аб лас ным упраў лен ні эка-
но мі кі, у Гро дзен скай воб-
лас ці іх рэа лі за ва на ка ля 
дзя сят ка. Гэ та не толь кі дае 
знач ны эка на міч ны эфект, 
але і ста бі лі зуе ры нак пра-
цы. Дзя ку ю чы но вым прад-
пры ем ствам у рэ гі ё не за мі-
ну лы год ство ра на больш 
за 2000 пра цоў ных мес цаў. 
Ад ным з най буй ней шых 
пра ек таў з'яў ля ец ца бу даў-
ніц тва АЭС у Аст раў цы, дзе 
за дзей ні ча на 218 ча ла век. 
Яшчэ 170 пра цоў ных мес-
цаў за бяс пе чы ла кам па нія 

«Ар ві бе лаг ра», якая рэа лі-
зуе ў Лід скім ра ё не пра ект 
па ства рэн ні ін тэ гра ва на га 
комп лек су па пра мыс ло вай 
вы твор час ці мя са ін дыч кі.

Амаль 100 но вых пра-
цоў ных мес цаў ство ра на 
на Гро дзен скім за вод зе 
па ўты лі за цыі і ме ха ніч най 
сар ці роў цы ад хо даў. Гэ та 
прад пры ем ства, дзе пра-
цу юць пе ра важ на муж чы-
ны, і на па чат ку кад ра вы 
па тэн цы ял вы му шаў жа-
даць леп ша га, па ве да мі лі 
на за вод зе. Але доб ры за-
ро бак, ме ха ні за ва ная пра-
ца да зво лі лі сфар мі ра ваць 
тры ва лы ка лек тыў. За раз 
прад пры ем ства пра цуе на 
поў ную ма гут насць.

Адзін з пры яры тэ таў 
воб лас ці — раз віц цё дрэ-
ва ап ра цоў кі. Гэ та аб умоў-
ле на ба га тай сы ра він най 
ба зай рэ гі ё на, дзе лес 
зай мае ка ля 40 % пло шчы. 
Та му і ў пра гра ме раз віц-
ця Гро дзен скай воб лас ці 
на 2016—2020 га ды гэ ты 
кі ру нак мае стра тэ гіч нае 
зна чэн не. У мі ну лым го-
дзе рэа лі за ва ны пра ект 
аў стрый скай кам па ніі 
«Кро нас пан» у Смар го ні па 
ства рэн ні буй но га дрэва-
пе рап ра цоў ча га прад-
пры ем ства. У эка но мі ку 
рэ гі ё на ін вес та ва на больш 
за 500 млн до ла раў, яшчэ 
200 млн бу дзе ўкла дзе на ў 
2018—2019 га дах. Пла ну ец-
ца ства рыць яшчэ 120 пра-
цоў ных мес цаў, а ўся го 
за меж ная кам па нія за бяс-
пе чы ла пра цай больш за 
ты ся чу ча ла век.

У гэ тым го дзе за вер-
шыцца яшчэ шэ раг знач-
ных пра ек таў, якія да зво-
ляць ства рыць больш за 
дзве ты ся чы но вых пра-
цоў ных мес цаў. У кан цы 
го да ААТ «Грод на Азот» 
пла нуе ўвес ці но вы цэх 
азот най кіс ла ты. У Смар-
го ні па ча ло ся тэс ці ра ван не 
пра дук цыі мас ла эк страк-
цый на га за во да па пе ра-
пра цоў цы на сен ня рап су і 
соі. На прад пры ем стве бу-
дзе ство ра на 100 пра цоў-
ных мес цаў.

Вя дзец ца ўста ноў ка аб-
ста ля ван ня на фар ма ка-
ла гіч ным прад пры ем стве 
ў Скі дзе лі, якое па бу да ва-
на з удзе лам ін дый ска га 
ка пі та лу. Тут бу дуць вы-
пус каць прэ па ра ты, якія 
за раз за во зяц ца ў кра і ну 
з-за мя жы. За вод пла ну-
ец ца за пус ціць у чэр ве ні 
гэ та га го да. Пры вы ха дзе 
на поў ную ма гут насць тут 
бу дуць пра ца ваць больш 
як 70 ча ла век.

Рэ гі ё ну да ве дзе на за-
дан не пра ца ўлад ка ваць 
5210 ча ла век за кошт 
ства рэн ня но вых пра цоў-
ных мес цаў і но вых прад-
пры ем стваў. У воб лас ці 
мяр ку юць, што здо ле юць 
не толь кі да сяг нуць гэ тай 
план кі, але і ўзяць боль-
шую вы шы ню.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ХТО НА НО ВЕНЬ КА ГА?

ШАН ЦЫ ДЛЯ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛАЎШАН ЦЫ ДЛЯ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛАЎ
Як бяз ві за вы рэ жым і маш таб ныя ін вест пра ек ты па шы ра юць ры нак пра цы ў Гро дзен скай воб лас ці

З 
кож ным го дам коль касць ва кан сій 
на Гро дзен шчы не рас це. Ка лі год та му 
на 5,5 ты ся чы сва бод ных мес цаў пры хо дзі ла ся 

4,2 ты ся чы за рэ гіст ра ва ных бес пра цоў ных, то на па ча так 
гэ та га го да сі ту а цыя рэз ка змя ні ла ся. Сён ня най маль ні кі 
за яў ля юць аб на яў нас ці ка ля 8 ты сяч ва кант ных мес цаў 
на 2,8 ты ся чы бес пра цоў ных. Ра зам з тым праб ле му 
не да хо пу кад раў па гар шае праб ле ма іх якас ці — 
на рын ку ча ка юць ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. 
Гэ та асаб лі ва ак ту аль на ва ўмо вах бяз ві за вай рэ аль нас ці 
і ўні каль ных вы твор час цяў, якія рэа лі зу юц ца ў рэ гі ё не.


