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Як з ра бо чы мі мес ца мі?
Па вод ле слоў стар шы ні Шу-

мі лін ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Іры ны НО ВІ КА ВАЙ, 
сі ту а цыя не вы хо дзіць за рам кі 
пра гноз най.

— Пры ня тыя ме ры ле тась да-
зво лі лі па мен шыць ка э фі цы ент 
на пру жа нас ці на рын ку пра цы з 
0,34 да 0,1, вы ка наць пла ны па 
коль кас ці гра ма дзян, якіх улад-
ка ва лі на но выя ра бо чыя мес цы, 
на кі ра ва лі на пра фе сій нае на ву-
чан не, у тым лі ку пад за каз най-
маль ні ка... У цэ лым вы ка на лі ўсе 
за да чы ў сфе ры ар га ні за цыі за-
ня тас ці, — кан ста та ва ла кі раў нік 
ор га на прад стаў ні чай ула ды.

Уся го ле тась па да па мо гу ў пра-
ца ўлад ка ван ні звяр ну ла ся ка ля 350 
ча ла век, з якіх 260 ужо пра цу юць. 
У якас ці бес пра цоў ных за рэ гіст-
ра ва лі 185, асноў ная боль шасць з 
якіх так са ма пра ца ўлад ка ва на (127 
ча ла век). У па чат ку бя гу ча га го да 
бы ло больш за 80 ва кан сій — на 
7,4 % больш, чым у та кі ж пе ры яд 
2018-га. Уз ро вень бес пра цоўя на 
сён ня — 0,1 %.

Вель мі за па тра ба ва ныя вет-
у ра чы, заа тэх ні кі, бух гал та ры, 
эка на міс ты, ура чы, фель ча ры, 
мед сёст ры. А трак та рыс ты на огул 
на ва гу зо ла та.

Вы бар ёсць заўж ды...
Ка неш не, ча ла век мае пра ва 

вы бі раць, дзе яму пра ца ваць. 
Але ка лі па трэб ныя гро шы, дык 
мож на і на гра мад скіх ра бо тах 

пад пра ца ваць. Ле тась пад час по-
шу ку ра бо ты ча со ва бы ло за ня та 
больш за 50 ту тэй шых жы ха роў. 
З бюд жэ ту для гэ та га вы дат ка ва лі 
42,6 ты ся чы руб лёў.

У асноў ным лю дзі зай ма лі ся 
доб ра ўпа рад ка ван нем на се ле-
ных пунк таў.

Бес пра цоў ным у рай вы кан-
ка ме ак тыў на пра па ноў ва юць 
па спра ба ваць са бе ў ро лі прад-
пры маль ні каў. Да рэ чы, ка лі ёсць 
не аб ход насць, бяс плат на на кі ру-
юць на ад па вед ныя кур сы. Яшчэ 
вя лі кая пад трым ка ў тым, што 
мо гуць ака заць бяз вы плат ную 
фі нан са вую да па мо гу. Толь кі 
трэ ба пад рых та ваць і аба ра ніць 
біз нес-план. Ад каз ныя асо бы і 
гэ та да па мо гуць зра біць. Ня ма-
ла тых, хто са ма стой на рас па чаў 
сваю спра ву. Так, на прык лад, два 
бес пра цоў ныя ле тась атры ма лі 
фі нан са вую да па мо гу для стар ту 
сва іх пра ек таў у па ме ры больш 
за шэсць ты сяч руб лёў.

Са мі са бе гас па да ры
Муж і жон ка Сяр гей і Іры на 

Бель чан ко вы — ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі. Ён пер шы ў 
раё  не па чаў ра ман та ваць па су да-
мый кі, во да на гра валь ні кі, праль-
ныя ма шы ны. Ка жа, што клі ен таў 
шмат. Што ме сяц у якас ці па да тку 
пе ра лі чае дзяр жа ве ба за вую ве-
лі чы ню. Дзе ля па шы рэн ня ко ла 
клі ен таў дае аб' явы ў ра ён ную га-
зе ту. Муж чы на імк нец ца зра біць 
усё на мес цы. Ка лі трэ ба за ка заць 
не аб ход ную дэ таль, звяз ва ец ца 

з па стаў шчы ка мі. Апош нія не-
да лё ка — у Ві цеб ску. Ка лі трэ ба, 
мо жа па ча каць з апла тай, і гэ та 
на ро ду вель мі па да ба ец ца.

А Іры на кан суль туе фір мы, якія 
ро бяць вы ра бы з драў ні ны. Са ма 
ра ней пра ца ва ла ін жы не рам у га-
лі не ляс ной гас па дар кі. Та му ве-
дае ўсе ню ан сы. Як зра біць пра-
дук цыю кан ку рэн та здоль най, як 
на ла дзіць экс парт, ап ты мі за ваць 
вы дат кі — усё пад ка жа. Па да так 
за ле жыць ад та го, коль кі за ро-
біць. Але, на яе по гляд, вель мі 
пры ваб ны...

Да ма з квет ка мі
Вель мі ці ка ва бы ло гу та рыць 

з Ган най Га лу зай, якая пра дае 

квет кі. Ця пер яна — ін ды ві ду-
аль ная прад пры маль ні ца. Ра ней 
бы ла дзяр жаў най слу жа чай, але, 
ка лі зна хо дзі ла ся ў дэ крэт ным 
вод пус ку, вы ра шы ла, што зой-
мец ца про да жам кве так! Праб-
лем з рэ гіст ра цы яй і по шу кам 
па мяш кан ня не бы ло: пра цуе 

ў бу дын ку кам бі на та бы та во га 
аб слу гоў ван ня. Пла ціць адзі ны 
па да так — 64 руб лі ў ме сяц.

Пры зна ла ся, што пер шае ж 
свят ка ван не жа но ча га дня «ад-
бі ла» вы дат кі. Ня гле дзя чы на тое 
што да яе біз не су ў рай цэнт ры 
ўжо іс на ваў та кі ж, да Ганны лю-
дзі па па куп кі пры хо дзяць час та. 
Ве да юць, што зрэ за ныя квет кі па 
чац вяр гах у яе бу дуць аба вяз ко-
ва. Та вар пры во зяць з аб лас но га 
цэнт ра.

Бу ке ты жанчына пры го жа 
афарм ляе: на ву чы ла ся гэ та му 
на кур сах у По лац ку. Пра дае па-
ра лель на зям лю для кве так, су-
ве ні ры, гарш кі. Да рэ чы, муж яе 
так са ма дзе ла вы ча ла век: зай ма-

ец ца ап то вым ганд лем срод каў 
аба ро ны рас лін. Рэа лі зуе іх фер-
ме рам і гас па дар кам.

Ка лі ёсць жа дан не...
Па зі ты вам я за ра дзіў ся пад час 

раз мо вы з му жам і жон кай Кан-
стан ці нам і Свят ла най Ста ля ро-
вы мі. Свят ла на ка лісь ці пра ца ва-

ла ў фо та са ло не. Жан чы на рас ка-
за ла, што ка лі яны з му жам жы лі 
ва Укра і не — ра дзі ме яе му жа, у 
яе з'явілася ідэя: а ча му нель га 
ра біць ана ла гіч нае, але пра цу -
ючы на ся бе? Па спе цы яль нас ці ж 
яна — эка на міст.

Ка неш не, аду ка цыя і во пыт 
пра цы ака за лі ся да рэ чы. Тым 
больш што кан ку рэн таў у рай-
цэнт ры не бы ло. Каб ку піць аб-
ста ля ван не, пра да лі аў то. Па да-
так што ме сяц — ба за вая ве лі чы-
ня. Муж чы на ця пер пра цуе па 
най ме на жон ку. На вед валь ні кі 
вель мі хва ляць са лон. Тут і фо-
та на паш парт зра біць мож на, і 
на дру ка ваць здым кі, і за ка заць 
аль бом, афор міць яго пры го жа 
і гэ так да лей.

За да во ле на са бой і Люд мі ла 
Но ві ка ва. Та кіх на зы ва юць са-
ма за ня ты мі. Жан чы на — бы лы 
ганд лё вы ра бот нік. Ця пер за-
раб ляе тым, што ро біць пры чос-
кі, ма кі яж, ка рэк цыю бро ваў... 
Дзяр жа ве — па да так у па ме ры 
ба за вай што ме сяц. По бач пра-
цуе Іры на Ша ву ра ва, якая ро біць 
пе ды кюр, — не толь кі ту тэй шыя, 
а на ват з Ві цеб ска пры яз джа юць 
да яе.

Усе мае на вас пе ча ныя зна ё-
мыя ад на га лос на сцвяр джа лі, 
што, ка лі ёсць жа дан не, ні я кіх 
праб лем з ад крыц цём і раз віц-
цём біз не су ня ма. Ка лі хо чаш, 
дык пра цуй на ся бе, ба га цей, 
аказ вай па слу гі лю дзям...

Ён зна хо дзіц ца пры клад на 
за 12 кі ла мет раў ад На ва по лац ка. 
У га рад скім па сёл ку з на сель ніц твам ка ля 
шас ці ты сяч ча ла век ёсць усё не аб ход нае. 
Сю ды пе ра яз джа юць жыць на ват 
з цэнт ра го ра да. У тым лі ку і та му, што 
тут доб ры клі мат: га ра док раз мяс ціў ся 
ў хвой ным ле се ка ля азёр.
Тут раз ві ты і біз нес: ство ра на ка ля са ра ка 
фір маў. Сак рэт пры ця галь нас ці гэ тых 
мяс цін вы свят ляў ка рэс пан дэнт «МС».

— Пер шае пісь мо вае згад ван не Ба ра ву хі 
ад но сіц ца да 1812 го да. По бач з ёй пра хо-
дзіў Ка ця ры нін скі тракт з Дры сы ў По лацк. 
Ма ла хто ве дае, што жыц цё вы шлях Ян кі 
Ку па лы звя за ны з Ба ра ву хай. У 1916 го дзе 
ён пра ца ваў у скла дзе да рож на-бу даў ні ча-
га атра да, які бу да ваў чы гун ку, — рас каз-
вае стар шы ня На ва по лац ка га га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў Алег БУ Е ВІЧ.

У са вец кі час у ва ен ным га рад ку Ба ра ву ха 
дыс ла цы ра ва ла ся не каль кі во ін скіх час цей.

Па вод ле слоў су раз моў ні ка, і на сён ня 
там жы ве шмат бы лых ва ен ных. Яны вель-
мі іні цы я тыў ныя. На прык лад, ар га ні за ва лі 
па тру ля ван не ў па сёл ку. Ак тыў на вы каз ва-
юць ідэі на конт та го, як зра біць Ба ра ву ху 
яшчэ больш утуль най.

Як па ве да мі лі ў па сял ко вым Са ве це, 
ёсць усё, што не аб ход на для жыц ця. Ня-
дрэн на раз ві ты ган даль. Функ цы я нуе ўра-
чэб ная ам бу ла то рыя, дзе пра цу юць тры 
тэ ра пеў ты, у тым лі ку і дзі ця чы. Ёсць два 
дзі ця чыя сад кі. Вы дат ныя транс парт ныя 
зно сі ны. Бы лы пры га рад ны аў то бус ны 
марш рут № 6 стаў га рад скім. Ды і шмат 
марш ру так пра яз джае праз Ба ра ву ху.

У на се ле ным пунк це пра вод зяць шмат 
ці ка вых ме ра пры ем стваў. Ужо да во лі вя-
до мым стаў эка ла гіч ны фес ты валь «Кры-
ні ца зда роўя пад наф та гра дам». Ме на ві та 
ў Ба ра ву се па чы на юц ца ме ра пры ем ствы, 
пры све ча ныя ша на ван ню па мя ці ге ро яў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, во і наў-ін тэр на-
цы я на ліс таў. Тут зме шча ны ме ма ры яль-
ны комп лекс «Зор ка» на мес цы па ха ван ня 
дзя сят каў ты сяч ча ла век: во і наў, пад поль-
шчы каў, пар ты за наў, мір ных жы ха роў...

На тэ ры то рыі ва ен на га га рад ка за ста ло-
ся шмат аб' ек таў. Амаль усе вы ка рыс тоў-
ва юц ца. На прык лад, у бы лой спар тыў най 
за ле пра цуе цэх па вы ра бе за ку сак. У якас-
ці сы ра ві ны — бе ла рус кі сма жа ны га рох.

— Там ство ра на ка ля дзе ся ці но вых 
ра бо чых мес цаў. Ін вес тар — з-за мя жы. 
У эка но мі ку го ра да пры цяг ну лі ка ля двух 
міль ё наў руб лёў у эк ві ва лен це. У тым лі-
ку — ка ля 340 ты сяч до ла раў пра мых за-
меж ных ін вес ты цый, — тлу ма чыць стар-
шы ня гар са ве та.

У бы лой ка цель ні апра цоў ва юць ме тал і 
вы раб ля юць ме та ліч ныя кан струк цыі. І там 
пра цу е ка ля дзе ся ці мяс цо вых жы ха роў.

У бу дын ках зна хо дзяц ца роз ныя вы-
твор час ці. На прык лад, вы раб ля юць швей-
ную і тры ка таж ную пра дук цыю, якая вель-
мі па спя хо ва экс пар ту ец ца ў ЕС.

По бач на ла дзі лі вы раб кант роль на-вы-
мя раль ных пры бо раў. Ёсць вы твор часць і 
па пе ра мот цы транс фар ма та раў, ра мон це 
ру ха ві коў, якія пра да юц ца ў Ра сіі. Прад пры-
маль ні кі так са ма ар га ні за ва лі вы раб драў ля-
ных і ПВХ-вок наў, мяк кай кор пус най драў ля-
най мэб лі. Ёсць і фір ма, якая спе цы я лі зу ец ца 
на пе ра пра цоў цы дру гас най сы ра ві ны.

— Адзін з са мых пер шых яск ра вых пры-
кла даў дру го га жыц ця Ба ра ву хі — ства-
рэн не ў 2001 го дзе ву чы лі шча алім пій ска-
га рэ зер ву. Тут пра хо дзяць эта пы Куб ка 
фе дэ ра цыі бія тло на кра і ны ся род дзя цей 
і юна коў. Ня даў на за клю ча ны да га вор з 
фе дэ ра цы яй бія тло на Япо ніі. І ма ла дыя 
бія тла ніс ты з гэ тай кра і ны бу дуць пра хо-
дзіць у нас збо ры. Бо ўмо вы тут доб рыя: 
хар ча ван не і пра жы ван не, як і чыс тае па-
вет ра, — пра цяг вае стар шы ня.

У Ба ра ву се ёсць і га тэль, дзе мо гуць 
спы ніц ца ўсе ах вот ныя. Так са ма — у ад-
ным з бы лых бу дын каў ва ен на га пры зна-
чэн ня.

Вель мі пры ця галь ны для ін вес та раў бы-
лы ва ен ны га ра док і та му, што тут мож на 
пра ца ваць на ўмо вах сва бод най эка на міч-
най зо ны «Ві цебск». Та кім чы нам і ак ты ві-
зу ец ца вы ка ры стан не бу дын каў.

Па тэн цый ным ін вес та рам га ран та ва ны 
шэ раг прэ фе рэн цый. На прык лад, на пра-

ця гу дзе ся ці га доў, ка лі бу дзе пры бы так, 
не трэ ба пла ціць па да так на яго. Мож на 
эка но міць і на ін шых па дат ках: на не ру-
хо масць, на зям лю. Як і на па да тку на да-
баў ле ную вар тасць на ма тэ ры я лы і кам-
плек ту ю чыя.

Стар шы ня га рад ско га Са ве та ад зна-
чыў, што ў бы лым ва ен ным га рад ку не 
вы ка рыс тоў ва юц ца толь кі пяць аб' ек таў. Іх 
агуль ная пло шча ка ля 10,4 ты ся чы «квад-
ра таў».

Ся род ін шых пла наў — ад крыц цё ла гіс-
тыч на га цэнт ра. Ён бу дзе вель мі за па тра-
ба ва ны і ў су вя зі з тым, што ў На ва по лац ку 
рых ту юц ца да рэ кан струк цыі тра сы з Мінс-
ка на Санкт-Пе цяр бург.

Да рэ чы, доб рая на ві на для ўсіх га ра-
джан і су сед ня га По лац ка. Мост па між 
наф та гра дам і «ка лыс кай га ра доў бе ла-
рус кіх» — у най блі жэй шай перс пек ты-
ве. З Мі нтранса ўжо да сла лі ад па вед ны 
ліст.

БУ ДЫН КІ НЕ ПУС ТУ ЮЦЬБУ ДЫН КІ НЕ ПУС ТУ ЮЦЬ
САК РЭ ТЫ ПОС ПЕ ХУ

Што пры цяг вае ін вес та раў 
у бы лы ва ен ны га ра док 

Ба ра ву ха?

Ад Шу мі лін ска га ра ё на да Ра сіі, як той ка заў, ру кой па даць. Ка неш не, 
ёсць тыя, хто пра цу е ў кра і не-су сед цы. Але ўсё больш мяс цо вых 
рас па чы на юць сваю спра ву ў род ных мяс ці нах. І сцвяр джа юць, што 
мож на ня дрэн на за раб ляць пры сім ва ліч ных па дат ках. З ту тэй шы мі 
прад пры маль ны мі людзь мі па зна ё міў ся наш ка рэс пан дэнт.

БА ГА ЦЕЙ ЦЕ... ЗА БА ЗА ВУЮ!
ЗА НЯ ТАСЦЬ
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Матэрыялы падрыхтаваў 
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ула даль ні ца квет ка вай кра мы Ган на ГА ЛУ ЗА.


