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ЭЛIТ НЫ КВАР ТАЛ ДЛЯ ЧАР ГА ВI КОЎ
Асоб на рас пра ца ва на пра гра ма па асва ен нi яшчэ ад-

ной но вай пля цоў кi — тэ ры то рыi Санкт-Пе цяр бург ска га 

квар та ла. Рэа лi за цыя яе пач нец ца ўжо сё ле та. Квар тал 

вы рас це ўздоўж ву лi цы Ся маш кi не па да лёк ад 9-й баль-

нi цы ста лi цы.

Па ра шэн нi Мiн гар вы кан ка ма жыл лё тут бу дзе ўзво-

дзiц ца для гра ма дзян, якiя ма юць па трэ бу ў па ляп шэн нi 

жыл лё вых умоў. У жнiў нi—ве рас нi мер ка ва ла ся пры сту пiць 

да яго ўзвя дзен ня.

Усе 932 ква тэ ры ў квар та ле (а гэ та 62 ты ся чы квад-

рат ных мет раў) пры зна ча юц ца для тых, хто мае па трэ бу, 

праў да, бу да ваць iх чар га вi кi бу дуць без дзярж пад трым кi, за 

свае срод кi i крэ ды ты. Пас ля вы ха ду пра ект най дэкларацыi 

да ар га нi за та раў бу даў нiц тва мо жа прый сцi ча ла век з 

аформ ле най ва ўста ноў ле ным па рад ку да вед кай аб тым, 

што ён зна хо дзiц ца на ўлi ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн нi 

жыл лё вых умоў. На кi ра ван не ад ад мi нiст ра цыi на бу даў-

нiц тва не па тра бу ец ца. Не важ ная ў гэ тым вы пад ку i да та 

па ста ноў кi на ўлiк.

Па якiх цэ нах пра па ну юць жыл лё? Як рас тлу ма чыў кан-

суль тант упраў лен ня ка пi таль на га бу даў нiц тва «За хад», 

якое бу дзе вес цi бу доў лю, кошт бу дзе склад вац ца на ступ-

ным чы нам: нар мi ра ва ная пло шча для чле наў сям'i (па 

15 «квад ра таў» на ча ла ве ка) бу дзе iс цi з пя цi пра цэнт ным 

пры быт кам за каз чы ка, ас тат няя част ка — па ры нач ных 

цэ нах. Пры гэ тым за каз чык звяр тае ўва гу на тое, што да-

мы Санкт-Пе цяр бург ска га квар та ла пер ша па чат ко ва па-

зi цы я на ва лi ся як за бу до ва бiз нес-кла са. Сце ны бу дын каў 

бу дуць зроб ле ны з чыр во най цэг лы, звон ку — вен ты ля ва ны 

фа сад, вiт раж нае шклен не. Комп лекс аб ста лю юць сiс тэ-

май вi дэа на зi ран ня. На тэ ры то рыi пра ду гле джа на да ра гое 

добра  ўпа рад ка ван не (ве ла да рож кi па пе ры мет ры квар та ла, 

па вiль ё ны для за хоў ван ня ро ва раў, гуль ня выя пля цоў кi для 

дзя цей, аль тан кi, зо на для ад па чын ку жы ха роў, дзе бу дзе 

фан тан).

Пры гэ тым умо вы бу даў нiц тва па доб на га жыл ля вель мi 

пры ваб ныя, i ца на па вiн на склас цi ся да ступ ная. Вя до ма, бу-

дын кi не звы чай ныя, у iх ёсць i пент хаў сы пло шчай 140 квад-

рат ных мет раў з тэ ра са мi, але ў цэ лым на бор ква тэр раз на-

стай ны: пры клад на 35 % — ад на па ка ёў кi, 40 % — «дву шкi», 

25 % — трох па ка ёў кi. Кож ная ква тэ ра бу дзе пра да вац ца 

з пар ко вач ным мес цам. Уся го ў квар та ле бу дзе дзе вяць 

да моў: адзiн «Ма як», ча ты ры «Вет ра зi» i ча ты ры «Ка раб-

лi». Асва ен не тэ ры то рыi пач нец ца з бо ку баль нi цы. У пер-

шую чар гу ўвой дуць 18-па вяр хо вы ад на сек цый ны «Ма як», 

11—16-па вяр хо вы двух сек цый ны «Вет разь» i пар кiнг.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШЧАСЛІВАГА ПЛАВАННЯ, «КАРАБЛІ»!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПО ШУК — 
ТАК СА МА РА БО ТА

Упа да ба ная фра за спе цы я лiс таў 

рэ кру тын га вых агенц тваў: «По шук 

ра бо ты — так са ма ра бо та». I ста-

вiц ца да яго трэ ба добра  сум лен-

на, сур' ёз на, i, га лоў нае, сiс тэм на. 

Зра зу ме ла, што, стра цiў шы ра бо-

ту, ча ла век зна хо дзiц ца ў не ка то-

рай пра стра цыi, а ка лi но вая ра бо-

чае мес ца не зна хо дзiц ца хут ка, то 

i ў рос па чы. Але для па спя хо ва га 

да лей ша га по шу ку важ ныя спа-

кой i дак лад нае плана  ван не сва iх 

дзе ян няў.

Перш за ўсё, важ на зра зу мець, 

што кан крэт на вы шу ка е це. Пра фе-

сiй ная воб ласць, спе цы я лi за цыя, 

па са да, уз ро вень апла ты ва шай 

пра цы, гра фiк, ад да ле насць ад до-

му (час у да ро зе), на яў насць або 

ад сут насць ка ман дзi ро вак, нар-

ма ва ны цi не нар ма ва ны пра цоў ны 

дзень — усе гэ тыя па ра мет ры вы 

па вiн ны доб ра са бе ўяў ляць.

Ця пер рас стаў це пры яры тэ ты: 

што для вас важ на, а чым вы маг-

лi б ах вя ра ваць. На прык лад, вы 

згод ныя на не нар ма ва ны пра цоў-

ны дзень дзе ля та го, каб атры маць 

маг чы масць на прак ты цы на ву чыц-

ца но ва му ў рам ках сва ёй пра фе-

сiй най ква лi фi ка цыi. Або га то выя 

пра ца ваць не па спе цы яль нас цi 

пры ўмо ве доб ра га ўзроў ню зар-

пла ты. Та кiм чы нам, мы атрым лi-

ва ем дак лад нае ўяў лен не аб маг-

чы мым ра бо та даў цы.

Толь кi пас ля гэ та га, усвя до-

мiў шы, што ме на вi та мы шу ка ем, 

пры сту па ем да вы ву чэн ня рын ку 

пра цы. Звяр та ем ува гу на ся рэд-

нi ўзро вень за роб каў у абра най 

сфе ры, а так са ма на кан ку рэнт нае 

ася род дзе. На прык лад, тра ды цый-

на вя лi кая пра па но ва ў апош нiя га-

ды ў сфе ры про да жаў. Пра па но ва 

пе ра ва жае над по пы там i ў сфе ры 

ды зай ну i IT. Ка лi ўзро вень кан ку-

рэнт нас цi вы со кi, па ду май це, чым 

вы мо жа це вы гад на вы лу чац ца на 

фо не iн шых са iс каль нi каў — гэ та 

да па мо жа пра вiль на склас цi рэ-

зю мэ.

Вы ву чыў шы ры нак, пры сту па-

ем да скла дан ня рэ зю мэ. Фо та — 

аба вяз ко ва. Без фо та рэ зю мэ 

вы гля дае без аб лiч ным, а мно гiя 

ра бо та даў цы пад крэс лi ва юць, што 

не раз гля да юць рэ зю мэ са iс каль-

нi каў без фа та гра фii. Фо та лепш 

за ўсё абраць стро гае i дзе ла вое, 

як на паш парт.

За дзей нi ча ем усе ка на лы по шу-

ку — ад сяб роў i бы лых ка лег да 

са цы яль ных се так i ме сен джа раў. 

Чым шы рэй шая бу дзе воб ласць 

по шу каў, тым боль шая ве ра год-

насць іх хут чэй ша га па спя хо ва га 

за вяр шэн ня.

Раз мяс цiць рэ зю мэ на сай тах 

по шу ку ра бо ты не да стат ко ва. Ак-

тыў на ад гу кай це ся на ва кан сii са мi. 

Па кi дай це на пра гляд сай таў аб по-

шу ку ра бо ты хоць бы га дзi ну што-

дня. Чым больш бу дзе спро баў з 

ва ша га бо ку, тым больш за пра шэн-

няў на гу тар ку вы атры ма е це.

Ка лi ра бо та да вец про сiць аб су-

пра ва джаль ным лiс це, на пi шы це 

яго аба вяз ко ва. Як i лю бы дзе ла-

вы да ку мент, су пра ва джаль ны лiст 

пi шац ца не ў ад воль най фор ме, 

а згод на з дак лад най струк ту рай: 

пры вi тан не; iн фар ма цыя пра тое, 

ча му вар та ўзяць на гэ тую ва кан-

сiю вас (ваш пра фе сiй ны во пыт, 

на вы кi i ве ды ад па вя да юць па тра-

ба ван ням ра бо та даў ца); iн фар ма-

цыя, ча му вы са мi хо ча це пра ца-

ваць у кам па нii ра бо та даў ца (па-

шу кай це iн фар ма цыю аб кам па нii 

ў iн тэр нэ це i вы ка рыс тоў вай це яе 

ў сва iм ад ка зе). Як з ва мi звя зац ца 

(тэ ле фон, элект рон ная пош та).

Збi ра ю чы ся на iн тэр в'ю з 

работа  даў цам, пра ду май це, як 

па даць ся бе. Ка лi мяр ку ец ца вы-

ка нан не тэс та ва га за дан ня пад час 

су моўя, па шу кай це вод гу кi iн шых 

са iс каль нi каў ра бо ча га мес ца ў гэ-

тай кам па нii i па маг чы мас цi па трэ-

нi руй це ся за га дзя.

I на рэш це: не ўпа да ем у рос пач, 

ка лi ва шае рэ зю мэ за ста ец ца не-

пра гле джа ным або ка лi вам раз за 

ра зам ад маў ля юць. Як па каз вае 

прак ты ка, на по шук ра бо ты ў ся-

рэд нiм па трэб на ад 2 да 5 ме ся цаў. 

Не страч вай це ве ры ў ся бе. Ра на 

цi поз на ўсё вы ра шыц ца най леп-

шым чы нам.

ДЗЕ ЯЕ ШУ КАЦЬ?
Кi рун каў по шу каў ра бо ты па вiн-

на быць шмат. I лепш за дзей нi чаць 

iх як ма га больш.

Сва я кi i сяб ры. А так са ма бы-

лыя ка ле гi i бы лыя кi раў нi кi, адна-

клас нi кi, сяб ры сяб роў i на ват 

бы лыя ка ха ныя (ка лi вы ў доб рых 

ад но сi нах, вя до ма) — чым больш 

лю дзей бу дзе ў кур се, што вы ў 

по шу ках ра бо ты, тым больш шан-

цаў, што ра бо чае мес ца для вас 

зной дзец ца хут ка. Спi шы це ся з 

ты мi, з кiм даў но не ме лi зно сiн, i 

спы тай це аб на яў нас цi сва бод ных 

ва кан сiй там, дзе яны пра цу юць: 

маг чы ма, што ме на вi та ця пер iм 

па трэб ныя спе цы я лiс ты. У не ка-

то рых сфе рах кам па нii на огул не 

па ве дам ля юць аб сва iх ва кан сi ях 

на спе цы я лi за ва ных сай тах, ад да-

ючы пе ра ва гу по шу кам у вуз кiм 

ко ле зна ё мых спе цы я лiс таў або 

па рэка мен да цыi. На прык лад, 

прак тыч на не маг чы ма прый сцi «з 

ву лi цы» ў боль шасць сур' ёз ных IT-

кам па нiй, у не ка то рыя СМI.

Ма ры на, пе ра клад чык, па-

моч нiк кi раў нi ка ў буй ной мiж-

на род най кам па нii:

— Пра ца ўлад ка ван не па зна-

ём стве пра хо дзiць хут чэй i пра-

сцей. Прад стаў ле ны ка ле гам або 

пры яце лем кан ды дат вы клi кае 

больш да ве ру. Пры чым ка рыс-

ныя су вя зi пра цу юць не за леж на 

ад ква лi фi ка цыi спе цы я лiс та. Мая 

ма ма пра ца ва ла на ад ным прад-

пры ем стве ўсё жыц цё. У наш час 

па доб нае прак тыч на не маг чы ма. 

Мне да во дзi ла ся шу каць ра бо-

ту мност ва ра зоў, як, на пэў на, i 

боль шас цi лю дзей ад 20 да 50. 

I кож ны раз я ў пер шую чар гу 

звяр та ю ся да зна ё мых, сяб роў i 

сва я коў. I, зра зу ме ла, да бы лых 

ка лег. Лю бы пра фе сiй ны круг — 

гэ та за кры тае мi нi-гра мад ства, 

дзе ўсе ве да юць пра ўсё i ўсiх. 

У тым лi ку — аб адкры тых ва кан-

сi ях. I ка лi рэ пу та цыя ў вас як у 

пра фе сi я на ла доб рая, то «па зна-

ё мых» — най леп шы спо саб шу-

каць пра цу.

Сай ты па по шу ку ра бо ты. 

Са мы вi да воч ны i зруч ны спо саб. 

Праў да, там шу ка юць ра бо ту ўсе. 

Та му — ад гу ка цца, ад гу ка цца i 

яшчэ раз ад гу ка цца, iнакш, па куль 

вы бу дзе це раз ва жаць, ва кан сiя 

ўжо за кры ец ца. Не аб мя жоў вай це-

ся ад ным сай там, лепш раз мяс цiць 

рэ зю мэ на двух-трох.

Iгар, вы клад чык па аду ка цыi, 

ця пер пра цуе тэс цi роў шчы кам:

— Я ўвесь час зна хо джу ся ў 

по шу ку маг чы мас цi за ра бiць гро-

шы: у мя не двое дзя цей. I ра бо та 

ў мяне, як пра вi ла, не ад на. Ра бо ту 

я час цей за ўсё шу каю прос та праз 

сай ты. Але не ўсе яны зруч ныя i па-

да юць апе ра тыў ную iн фар ма цыю. 

Мне зда ец ца най больш зруч ным 

сайт HeadHunter (HH). Но выя ва-

кан сii там з'яў ля юц ца кож ны дзень 

у вя лi кай коль кас цi, i ра бо та даў цы, 

як пра вi ла, хут ка да юць зва рот ную 

су вязь. Знай сцi па трэб ную пра па-

но ву i тэрмінова ад гук нуц ца на яе 

да па ма га юць фiль тры. Ка лi ва ша 

рэ зю мэ ёсць на сай це, сiс тэ ма са ма 

па чы нае пра па ноў ваць ва ры ян ты. 

Пра па но вы ра бо та даў цаў мож на 

шу каць па на се ле ных пунк тах, буй-

ных кам па нi ях, пра фе сi ях, мож на 

на ладж ваць фiль тры па рэ гi ё нах, 

да це аб наў лен ня, зар пла це, ты пе 

за ня тас цi, гра фi ку. Пар тал ге не ры-

руе пра па но вы дня, збi рае асоб ныя 

пад бор кi — на прык лад, для спе-

цы я лiс таў роз ных сфер IT, ды зай-

не раў, мар ке то ла гаў i г. д. Мож на 

пад пi сац ца на рас сыл ку но вых ва-

кант ных мес цаў. Пры рэгiстрацыi 

пра па ну ец ца сiн хра нi за цыя з сац-

сет ка мi: VK, Mail.ru, Facebook, 

Google, linkedin, «Адна  клас нi кi». 

Ёсць бяс плат ныя пра гра мы ў 

Google Play, App Store.

Са цы яль ныя сет кi. Яшчэ адзiн 

су час ны iн стру мент, якi да зва ляе 

аха пiць як ма га больш лю дзей i 

кам па нiй i аб вяс цiць iх аб тым, 

што вы шу ка е це ра бо ту. Тут усё 

пра цуе гэ так жа, як у вы пад ку з 

по шу кам па зна ём стве. Пад пi шы-

це ся на кар' ер ныя гру пы i ста рон-

кi, удзель нi чай це ў аб мер ка ван нi 

пра фе сiй ных тэм, па ве дам ляй-

це пра тое, што шу ка е це ра бо ту. 

Так са ма ў са цы яль ных сет ках (VK, 

Facebook) ёсць гру пы, дзе ра бо та-

даў цы раз мя шча юць пра па но вы 

аб ва кан сi ях.

Лi за ве та, псi хо лаг па аду ка-

цыi, ця пер — SMM-ме не джар:

— За рэ гiст руй це ся ў LinkedIn — 

гэ тая са цы яль ная сет ка ство ра на 

спе цы яль на для по шу ку i ўста-

наў лен ня дзе ла вых кан так таў. 

Да рэ чы, яна доб рая тым, што да-

зва ляе, абы хо дзя чы сак ра та роў, 

вый сцi на ўпрост на АПР-аў (асоб, 

што пры ма юць ра шэн нi) вель мi 

мно гiх кам па нiй. Яшчэ шу каць 

ра бо ту мож на праз ме сен джа ры. 

У Telegram i Viber так са ма мож на 

знай сцi ад па вед ныя гру пы i ка на-

лы, дзе раз мя шча юць ак ту аль ныя 

ва кан сii.

Сай ты кам па нiй. Ка лi вы пры-

клад на ве да е це, у якой кам па нii/ 

кам па нi ях ха це лi б пра ца ваць, па-

бы вай це на iх сай тах. У раз дзе ле 

«Кар' е ра» там мож на знай сцi ва-

кан сii. Не бой це ся сту каць ва ўсе 

дзве ры i пра яў ляць iнi цы я ты ву: ра-

бо та даў цы за цi каў ле ны ў iнi цыя-

тыў ных су пра цоў нi ках.

Спе цы я лi за ва ныя га зе ты. Гэ-

ты ка нал мо жа быць эфек тыў ны 

для по шу ку ра бо ты i пад пра цоў кi 

ў пэў ных сфе рах. I яшчэ гэ та са мы 

прос ты ва ры янт, ка лi вы змя нi лi 

мес ца жы хар ства i вам да во дзiц ца 

вы хо дзiць на но вы ры нак пра цы 

цал кам з ну ля.

Бiр жа пра цы. Ма быць, гэ та — 

са мая апош няя «са ло мiн ка», за 

якую вар та ўха пiц ца. Цэнт ры за-

ня тас цi на сель нiц тва па мес цы 

рэ гiст ра цыi, як пра вi ла, пра па-

ну юць ра бо ту з нiз кай апла тай i 

ў асноў ным звя за ную з фi зiч най 

пра цай. Тут вы атры ма е це афi цый-

ны ста тус бес пра цоў на га, не вя лi-

кую ма тэ ры яль ную да па мо гу па 

бес пра цоўi i маг чы масць пра ца-

ўлад ка вац ца афi цый на. Цэнт ры 

за ня тас цi рэ гу ляр на пра вод зяць 

кiр ма шы ва кан сiй.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Па па лi чкахПа па лi чках

РА БО ЧАЕ МЕС ЦА ПАД СОН ЦАМ,
або Як знай сцi ра бо ту хут ка

Сён ня з не аб ход нас цю по шу ку ра бо ты лю дзi су ты ка юц ца 

па ста ян на. I ка лi яшчэ па ру га доў та му пы тан не ста я ла так: 

«Як знай сцi ра бо ту сва ёй ма ры?», то сён ня яго фар му лю юць 

iнакш: «Як знай сцi кры нi цу срод каў да iс на ван ня хут ка?» 

Мы па гу та ры лi са спе цы я лiс та мi кад ра вых агенц тваў, 

а так са ма з людзь мi, якiя ня даў на шу ка лi ра бо ту 

або зна хо дзяц ца ў яе пер ма нент ным по шу ку. 

I вось што вы свет лi лi.


