
Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што 
сі ту а цыя на бе ла рус кім рын ку пра-
цы сён ня ад нос на ста біль ная. На 
пра ця гу не каль кіх га доў у кра і не 
тры ма ец ца ніз кі ўзро вень афі цый-
на за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя — 
0,5%. Тым не менш экс пер ты 
ўпэў не ны, што бе ла ру сам трэ ба 
ста на віц ца больш ма біль ны мі і не 
ба яц ца мя няць сваё жыц цё.

Пра ца даў цы
ў по шу ку ра бот ні каў 

— З ад на го бо ку, ніз кі ўзро вень бес-
пра цоўя, які мы на зі ра ем сён ня, — гэ та, вя-
до ма, доб ра, але ка лі па гля дзець з дру го-
га — на рын ку пра цы ад сут ні чае кан ку рэн-
цыя, — сцвяр джае на чаль нік упраў лен ня 
па лі ты кі за ня тас ці Мінп ра цы і са цы яль-
най аба ро ны Алег ТО КУН. — Устой лі вае 
пе ра вы шэн не по пы ту на пра цоў ную сі лу 
над пра па но вай пры во дзіць да та го, што 
ра бот нік мо жа фак тыч на дык та ваць свае 
ўмо вы най маль ні ку.

Са праў ды, у кра і не на зі ра ец ца вя лі кая 
коль касць ва кант ных пра цоў ных мес цаў, 
якія не за паў ня юц ца, і най маль ні кі зна хо-
дзяц ца ў по шу ку. Афі цый на ў нас за рэ-
гіст ра ва ны 21 200 бес пра цоў ных — пры 
за яў ле ных 55 303 сва бод ных ва кан сі ях.

Скла да ным мо ман там з'яў ля ец ца 
дыс ба ланс на рын ку пра цы, г. зн. не су па-
дзен не на яў ных ва кан сій і тых спе цы яль-
нас цяў, якія ма юць бес пра цоў ныя. Так, 
больш за ўсё па трэб ны ра бо чыя ру кі: 76% 
ва кан сій скла да юць ра бо чыя пра фе сіі.

Згод на з агуль на рэс пуб лі кан скім бан-
кам ва кан сій, азна ё міц ца з якім мож на 
на сай це Мінп ра цы і са ца ба ро ны, са мыя 
за па тра ба ва ныя ў кра і не ра бот ні кі на сён-
няш ні дзень — гэ та ва дзі це лі: яны па-
трэб ны як ста лі цы, так і рэ гі ё нам. Акра-
мя та го, Мін ску вель мі па трэб ны ме ды кі, 
пры бі раль шчы кі, элект ра га за звар шчы кі, 
элект ра ман цё ры, спе цы я ліс ты ад дзе ла 
про да жаў. У рэ гі ё нах не бу дзе праб лем 
з по шу кам пра цы ў трак та рыс таў, га за-
звар шчы каў, элект ра ман цё раў, пра даў-
цоў. Трак та рыс там, жы вё ла во дам, апе-
ра та рам ма шын на га да ен ня, кі роў цам і 
ве тэ ры нар ным ура чам у вёс цы га то вы 
даць жыл лё. Больш за тое, тын коў шчы-
кам і цес ля рам абя ца юць жыл лё і ў ста-
лі цы.

Вый сце з сі ту а цыі дыс пра пор цыі по пы-
ту і пра па но вы спе цы я ліс ты ба чаць перш 
за ўсё ў су пра цоў ніц тве з Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі. «Пра во дзіц ца вя лі кая праф ары-
ен та цый ная ра бо та ся род мо ла дзі, па пу ля-
ры за цыя ра бо чых пра фе сій, — ка жа Алег 
То кун. — Бо сён ня ква лі фі ка ва ны ра бо чы 
атрым лі вае до сыць доб рую зар пла ту — 
8–10 млн, і гэ та не мя жа. Пры чым гэ та 
ты чыц ца са мых роз ных спе цы яль нас цяў: і 
бу даў ні коў, і ва дзі це ляў, і сле са раў… Трэ-
ба, каб мо ладзь ве да ла гэ та і ўліч ва ла пры 
вы ба ры пра фе сіі.

У Ра сіі пра цу юць
да 300 ты сяч бе ла ру саў?

Ры нак пра цы Бе ла ру сі су ты ка ец ца з 
рос там дэ фі цы ту пра цоў най сі лы не толь-
кі з-за дэ ма гра фіч на га фак та ру, але і 

з-за пра цоў най міг ра цыі част кі бе ла ру-
саў, перш за ўсё — у Ра сію. Між тым з 
ус туп лен нем у сі лу з 1 сту дзе ня 2015 го да 
Да га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным са-
ю зе пра цоў ныя міг ран ты з Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ка зах ста на атры ма юць шэ раг роў ных 
са цы яль ных пра воў з гра ма дзя на мі дзяр-
жа вы пра ца ўлад ка ван ня. Ці не па вя лі чаць 
па доб ныя прэ фе рэн цыі коль касць бе ла ру-
саў, якія бу дуць шу каць вя лі кіх за роб каў 
у Ра сіі?

— На са мрэч гэ тае па гад нен не аб 
пра ва вым ста ту се міг ран таў, за клю ча-
нае ў 2010 го дзе ў Пе цяр бур гу, дэ-фак та 
ўжо даў но ў сі ле, — сцвяр джае на чаль-
нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мін-
п ра цы і са ца ба ро ны. — Так, па чы на ю чы з 
2012 го да ў Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста не, 
у прын цы пе, ня ма ні я кіх аб ме жа ван няў 
ні ў пры ёме на пра цу, ні ў са цы яль ных 
прэ фе рэн цы ях. Так што з ус туп лен нем у 
сі лу да га во ра ні я кіх гла баль ных пе ра мен 
на рын ку пра цы не ча ка ец ца. Мы ўжо два 
га ды жы вём у гэ тай сі ту а цыі. Да та го ж 
мы па ўзроў ні апла ты пра цы, у пры ват нас-
ці, шэ ра гу бу даў ні чых спе цы яль нас цяў, а 
так са ма ва дзі це ляў сён ня на блі зі лі ся да 
ўзроў ню Ра сіі. І ка лі ў нас хтось ці за раб ляе 
менш, то трэ ба ра зу мець, што яму пры 
гэ тым не трэ ба зды маць ква тэ ру, у яго 
менш ры зык і г. д. Гэ та зна чыць — умо вы 
пры бліз на ад ноль ка выя.

Між тым, спе цы я ліс ты ка жуць, што 
пад лі чыць, коль кі бе ла ру саў ужо вы еха-
лі пра ца ваць у Ра сію, вель мі скла да на, 
бо ні я кіх да зволь ных да ку мен таў для гэ-
та га не па тра бу ец ца. Экс перт ныя ацэн кі 
ад роз ні ва юц ца, але сы хо дзяц ца ў тым, 
што, хут чэй за ўсё, ця пер у кра і не-су сед-
цы пра цу юць ад 100 да 300 ты сяч на шых 
су ай чын ні каў.

Алег То кун ад зна чае, што і ра сі я не так-
са ма едуць улад коў вац ца да нас на пра цу. 
«Гэ та не ма са ва, але та кая з'я ва ёсць», — 
ка жа спе цы я ліст.

Мно гія най маль ні кі 
га то вы на ву чаць мо ладзь 
на пра цоў ным мес цы 

Ня гле дзя чы на тое, што ця пер час цей 
на зі ра ец ца кан ку рэн цыя не за пра цоў нае 
мес ца ся род са іс каль ні каў, а за ра бот ні ка 

ся род пра ца даў цаў, іс ну юць гру пы ры зы кі, 
прад стаў ні кам якіх атры маць пра цу тра ды-
цый на ня лёг ка.

— Най больш скла да на пра ца ўлад ка-
вац ца, як пра ві ла, мо ла дзі, лю дзям з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, а так са ма асо-
бам, якія вы зва лі лі ся з мес цаў па збаў лен-
ня во лі, — сцвяр джае Алег То кун. — Хоць 
у сфе ры пра ца ўлад ка ван ня ёсць і зме ны. 
Так, ра ней мы ка за лі, што ў бес пра цоўя 
жа но чы твар, але апош нія два га ды сі ту-
а цыя змя ні ла ся. Сён ня 60% бес пра цоў-
ных — муж чы ны.

Што ты чыц ца мо ла дзі, то, па звест ках 
Су свет на га бан ка, ве ра год насць апы нуц-
ца без пра цы ў ма ла дых лю дзей у тры 
ра зы вы шэй шая, чым у да рос лых. Па вод-
ле той жа кры ні цы, 300 млн ма ла дых лю-
дзей (25% ад усёй мо ла дзі) зга джа юц ца на 
пра цу, якая не ад па вя дае іх ква лі фі ка цыі. 
Яшчэ пры клад на столь кі ж за ня ты ў ніз ка-
аплат ным сель скім сек та ры або не ма юць 
па ста ян най пра цы. Та кім чы нам, у све це 
больш за па ло ву ўсёй мо ла дзі не пра ца-
ўлад ка ва на на леж ным чы нам.

Не ма лая част ка бе ла рус кай мо ла дзі 
пас ля за кан чэн ня шко лы мае на мер атры-
маць вы шэй шую аду ка цыю. У гру пе ры зы-
кі аказ ва юц ца тыя, хто не змог па сту піць у 
ВНУ і не мае ні я кай спе цы яль нас ці.

Га лоў ная мэ та на шай служ бы за ня тас-
ці — ары ен та ваць ма ла дых лю дзей на тое, 
каб хут чэй атры маць пра фе сію і пай сці 
пра ца ваць. «Мы на ву ча ем іх за кошт срод-
каў служ бы за ня тас ці, пла цім ім у пе ры яд 
ву чо бы сты пен дыю і пра ца ўлад коў ва ем, — 
ка жа наш экс перт. — Уся го мож на та кім 
чы нам на ву чац ца ка ля 150 спе цы яль нас-
цям. Вя до ма, асноў ную іх част ку скла да-
юць ра бо чыя пра фе сіі, якія ка рыс та юц ца 
по пы там на рын ку пра цы. Да та го ж у нас 
раз ві ва ец ца сфе ра па слуг, па сту по ва ў 
ёй ста но віц ца за ня тай усё боль шая коль-
касць лю дзей. Сён ня, раз ра бо чых рук не 
ха пае, мно гія най маль ні кі га то выя на ву-
чаць прос та на пра цоў ным мес цы. Сіс тэ ма 

на стаў ніц тва ў нас за ка на даў ча не пра пі-
са на, але прад пры ем ствы так са ма ма юць 
маг чы масць пры няць на пра цу ча ла ве ка 
без ад па вед най ква лі фі ка цыі і са мім пры 
на яў нас ці ба зы на ву чыць ча ла ве ка пра-
фе сіі. І яны ка рыс та юц ца та кой маг чы-
мас цю. У асноў ным гэ та ты чыц ца буй ных 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў, якія за ха-
ва лі сваю ву чэб ную ба зу».

Спе цы я ліст ад зна чае, што Мі на ду ка цыі 
пра цяг вае ска ра чаць на бор на юры дыч-
ныя, эка на міч ныя спе цы яль нас ці, не за па-
тра ба ва ныя ця пер на рын ку пра цы.

Жыц цё за па тра буе
боль шай ма біль нас ці 

Дзесь ці га доў пяць та му па ча лі ся раз-
мо вы пра тое, што не ўза ба ве пач нец ца 
ма са вае вы зва лен не бух гал та раў, але 
па куль гэ та га не ад бы ло ся. «Больш за 
тое, бух гал тар сён ня — ад на з най больш 
за па тра ба ва ных пра фе сій. Тым не менш 
у доў га тэр мі но вай перс пек ты ве, на пэў на, 
гэ тая тэн дэн цыя ўсё ж пра явіц ца. Але я 
ха чу ска заць, што бух гал та ры — аду ка-
ва ныя лю дзі, і для іх не скла дзе вя лі кай 
праб ле мы пе ра ву чыц ца», — ад зна чае 
Алег То кун.

Ён на гад вае, што не вар та за бы ваць 
пра тое, што ў кра і не ідуць пра цэ сы ма дэр-
ні за цыі і аў та ма ты за цыі вы твор час ці, і ра-
на ці поз на бу дзе ап ты мі за ва на коль касць 
мно гіх прад пры ем стваў. Та му част цы лю-
дзей прый дзец ца пе ра вуч вац ца.

«Ця пер у нас не вя лі кая пра цоў ная ма-
біль насць, — ад зна чае на чаль нік упраў-
лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мінп ра цы і са-
ца ба ро ны. — Лю дзі пра цу юць там, дзе 
жы вуць. У ідэа ле (і ва ўсім све це ме на ві та 
так і ад бы ва ец ца) ча ла век па ві нен ехаць 
жыць ту ды, дзе для яго ёсць пра ца, а не 
ча каць, што дзяр жа ва ар га ні зуе яму пра-
цу там, дзе ён жы ве. Лю дзі па він ны быць 
га то вы мі змя ніць сваё жыц цё».

Свят ла на БУСЬ КО.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка даў вы со кую ацэн ку но вай тэх ні цы, 

да ру чыў шы да на ступ най убо рач най кам па ніі па ста віць як мі ні-
мум дзе сяць най больш моц ных і пра дук цый ных кам бай наў і па-
абя цаў шы пад гэ та фі нан са вую пад трым ку. «Вы дат ны кам байн. 
Трэ ба яго да во дзіць да ро зу му да на ступ най убор кі, — ска заў 
Прэ зі дэнт. — Да ўра джаю на ступ на га го да трэ ба зра біць як мі ні-
мум 10 кам бай наў. Мы па ста ра ем ся іх за ку піць, або гас па дар кі 
за ку пяць, а мы ім да па мо жам». Аб мяр коў ва ла ся так са ма пы-
тан не аб не аб ход нас ці аб наў лен ня пар ку кам бай наў у цэ лым.

Ра зам з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы па пя рэ дзіў кі раў ніц тва 
сель гас га лі ны, што з кож ным го дам аб' ёмы пад трым кі АПК з 
бо ку дзяр жа вы бу дуць па сту по ва ска ра чац ца, а та му не аб ход на 
бе раж лі ва ста віц ца да за куп ля е май но вай тэх ні кі. «Усе па він ны 
ра зу мець, па чуў шы тое, аб чым мы тут га во рым, што гэ та не 
зна чыць, што мы заўт ра за ме нім усе кам бай ны», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу, што кож ны, ня хай на ват 
не вя лі кі ўчас так сель ска гас па дар чай зям лі, па ві нен дбай на вы-
ка рыс тоў вац ца, у тым лі ку на тэ ры то ры ях, што пры мы ка юць да 
ферм, пры ся дзіб ных участ каў. «Усё па він на быць уз ара на», — 
пад крэс ліў ён. У гэ тай су вя зі кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 
зем лі ўздоўж МКАД трэ ба вы ка рыс тоў ваць больш ра цы я наль на 
і па-гас па дар ску. «У нас мо ра лю дзей, якія про сяць учас так, 
каб па бу да ваць прад пры ем ства, ста ян ку або яшчэ штось ці. Да 
1 каст рыч ні ка гэ ты план па ві нен быць дэ та лё ва пра пра ца ва ны 
і прад стаў ле ны», — за па тра ба ваў Прэ зі дэнт.

«Каль ца вая да ро га па він на быць віт ры най кра і ны, каб лю-
дзі еха лі і ба чы лі, што тут жы вуць гас па да ры, — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар. — Са мае га лоў нае — гэ та бу даў ніц тва ўздоўж 
каль ца вой да ро гі — з унут ра на га і знеш ня га ба коў. Столь кі 
зем ляў пус туе, на якіх мож на бу да ваць, а вы про сі це ад вес ці 
пад гэ та сель гас угод дзі».

У част цы не да пу шчаль нас ці вы ка ры стан ня зем ляў сель гас-
пры зна чэн ня пад якое-не будзь бу даў ніц тва Прэ зі дэнт ад ра са-
ваў пер са наль ны па прок стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 
Ся мё ну Ша пі ру. Па да ро зе на по ле са збож жа вы мі кі раў нік 
дзяр жа вы звяр нуў ува гу на ўзве дзе ную без уз гад нен ня кан-
струк цыю, якая, як рас тлу ма чы лі чы ноў ні кі, вы ка рыс тоў ва ец ца 
пад час пра вя дзен ня сель ска гас па дар чай вы стаў кі. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да ру чыў не ад клад на ўста ра ніць па ру шэн не.

Дбай на вы ка рыс тоў ваць 
кож ны ўчас так 
сель ска гас па дар чай зям лі 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— З ва ен на га пунк ту гле джан ня гэ тая вай на, па сут нас ці, ста ла 

пер шай, у якой для зні шчэн ня і раз бу рэн ня ак тыў на вы ка рыс тоў-
ва лі ся най ноў шыя да сяг нен ні на ву ко ва-тэх ніч на га пра грэ су та го 
ча су — тан кі і са ма лё ты, пад вод ныя лод кі і хі міч ная зброя, срод кі 
су праць па вет ра най аба ро ны і ра дыё элект рон най ба раць бы, — за-
зна чыў мі ністр аба ро ны ге не рал-лей тэ нант Юрый ЖА ДО БІН. — 
З па лі тыч на га пунк ту 
гле джан ня Пер шая 
су свет ная вай на пры-
вя ла да рас па ду трох 
най ма гут ней шых еў-
ра пей скіх ім пе рый: 
Гер ман скай, Ра сій-
скай і Аў стра-Вен-
гер скай, а так са ма 
па слу жы ла па чат кам 
рас па ду Асман скай 
ім пе рыі. Ад нак сён-
ня не на го да да ваць 
гэ тай вай не пэў ныя 
па лі тыч ныя, гіс та-
рыч ныя і ва ен ныя 
ад зна кі. Сён ня — 
на го да напомніць су-
свет най гра мад скас-
ці, на коль кі кво лым і 
не тры ва лым бы вае 
мір, як хут ка квіт-
не ю чыя па лі і са ды 
мо гуць пе ра тва рыц-
ца ў кры ва вае по ле 
біт вы. На го да ўспом ніць тых, хто менш за ўсё 
за дум ваў ся аб пры чы нах вай ны, але са ма ад да-
на ішоў на пе ра да вую, каб аба ра ніць ад во ра га 
сваю Ай чы ну.

Сім ва ліч на, што ме ма ры ял зна хо дзіц ца на 
мес цы Мін скіх брац кіх мо гі лак, на якіх па ха ва ны 
вай скоў цы рус кай ар міі. Тут спа чы ва юць 5 ты сяч 
сал дат — прад стаў ні коў 830 вай ско вых фар мі ра-
ван няў, якія па мер лі ад ра нен няў у мін скіх ла за рэ-
тах, шпі та лях і баль ні цах. Ім ёны амаль па ло вы з іх 
сён ня вя до мыя. Яны ўве ка ве ча ны на скульп тур-
ных кам па зі цы ях ка ля кап лі цы. Дру гая па ло ва так 
і за ста ла ся бе зы мен най, але не за бы тай на мі.

— Дрэн на, што з уро каў Пер шай су свет най 
вай ны не бы ло зроб ле на вы сноў, і ў вы ні ку па лі-
тыч ных ам бі цый, су свет най гон кі ўзбра ен няў праз 

два дзе ся ці год дзі па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на, на ступ ствы 
якой яшчэ больш жу дас ныя, — пад крэс ліў па сол Ра сіі ў Бе ла ру сі 
Аляк сандр СУ РЫ КАЎ. — І сён ня ў све це не спа кой на. Гі нуць лю дзі 
ў ба раць бе за дэ ма кра тыю і пра вы ча ла ве ка. Якую ж жорст кую ца-
ну трэ ба пла ціць за гэ тыя пра вы! І сён няш нім ме ра пры ем ствам мы 
хо чам яшчэ раз на га даць, што гэ та не раз бор па між пе ра мож ца мі і 
пе ра мо жа ны мі, а да ні на па мя ці на шым пра дзе дам, якія быц цам на-

гад ва юць нам аб тым, што трэ ба спы ніць па лі тыч ныя 
прэ тэн зіі на тым уз роў ні, ка лі яшчэ мож на да мо віц ца, 
каб не да вес ці да та кіх вы ні каў.

А тым ча сам у гэ тыя дні не толь кі ў бе ла рус кай 
ста лі цы, а і па ўсёй кра і не пра хо дзяць шмат лі кія па-
мят ныя ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя 100-год дзю 
па чат ку Пер шай су свет най вай ны. У хра мах пра во-
д зяц ца па мі наль ныя бо га слу жэн ні, ля ме ма ры я лаў 
і пом ні каў ус кла да юц ца вян кі і квет кі, ва ўста но вах 
куль ту ры і аду ка цыі, у дзі ця чых і азда раў лен чых лет-
ні ках ад бы ва юц ца тэ ма тыч ныя га дзі ны, ар га ні зу юц ца 
вы ста вы і экс па зі цыі, пры све ча ныя подз ві гу сал дат 
той вай ны. Гэ та свед чыць толь кі аб тым, што бе ла-
ру сы заў сё ды па мя та юць тра гіч ныя ста рон кі на шай 
гіс то рыі, яе ге ро яў, якія на век за ста лі ся ў бе ла рус-
кай зям лі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

НА ГО ДА
ЎСПОМ НІЦЬ І НА ПОМ НІЦЬ 

Аф таль мо ла гі 
Аф таль мо лаг — док тар, які спе цы я лі зу ец ца 

на ды яг нос ты цы хва роб ва чэй і ля чэн ні роз ных 
па ру шэн няў зро ку. Уліч ва ю чы, што з кож ным го-
дам коль касць па жы лых лю дзей рас це, па трэ ба 
ў аф таль ма ло гах, як мяр ку ец ца, у хут кім ча се 
па вя лі чыц ца на тра ці ну.
Сур до ла гі 

Дак та ры-сур до ла гі — гэ та спе цы я ліс ты па 
ды яг нос ты цы і ля чэн ні па ру шэн няў слы ху. Зноў 
жа, ста рэн не на сель ніц тва — асноў ная пры чы на 
вы со ка га по пы ту на сур до ла гаў. Ча ка ец ца, што 
па трэ ба ў іх да кан ца гэ та га дзе ся ці год дзя так са-
ма па вя лі чыц ца больш чым на тра ці ну.
Спе цы я ліс ты па рэ абі лі та цыі 

Спе цы я ліст па рэ абі лі та цыі пра цуе з па цы ен-
та мі, якія ме лі сур' ёз ную траў му, хва ро бу, пе ра-
нес лі скла да ную апе ра цыю або з'яў ля юц ца ін ва-
лі да мі. Яны да па ма га юць па цы ен там за быц ца 
пра хва ро бу і стаць не за леж ны мі ў паў ся дзён ным 
жыц ці.

Спе цы я ліс ты па уль тра гу ка вым 
да сле да ван ні (УГД) 

Дак та ры УГД пра цу юць у баль ні цах і ін шых ме-
ды цын скіх уста но вах, дзе пра вод зяць уль тра гу ка-
вое аб сле да ван не і ана ліз атры ма ных ма люн каў. 
Па трэ ба ў іх бу дзе толь кі ўзрас таць.
Ін жы не ры па ме ды цын скім
аб ста ля ван ні 

Ін жы не ры па ме ды цын скім аб ста ля ван ні звы-
чай на зай ма юц ца ства рэн нем або аб слу гоў ван-
нем ме ды цын ска га аб ста ля ван ня. Гэ тая пра фе-
сія па тра буе вя лі кіх ве даў у бія ло гіі, ма тэ ма ты цы 
і хі міі. Ча ка ец ца, што па трэ ба ў ін жы не рах па 
ме ды цын скім аб ста ля ван ні да 2020 го да па вя-
лі чыц ца на 61%, што з'яў ля ец ца са мым знач ным 
рос там ся род усіх пра фе сій у гэ тым спі се.

Ана лі ты кі рын каў 
Ана лі ты кі рын каў пра цу юць у боль шас ці сек-

та раў эка но мі кі і зай ма юц ца праг на за ван нем 
рын ку і трэн даў про да жу, а так са ма пра вод зяць 
збор і ана ліз ін фар ма цыі для кам па ній.

КА РЫС НА ВЕ ДАЦЬ 

У го ра дзе най больш за па тра ба ва ны 
кі роў цы аў та ма бі ля, пра даў цы, ку ха ры, кан ды та ры, афі цы ян ты, цы руль ні кі, 

сле са ры роз ных про фі ляў, ста ля ры, то ка ры, трак та рыс ты, швач кі, элект ра ман-
цё ры па ра мон це і аб слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня.

Ся род ра бот ні каў бу даў ні чых пра фе сій — бе тон шчы кі, му ля ры, стра ха ры, 
ма ля ры, ман таж ні кі бу даў ні чых кан струк цый, аб лі цоў шчы кі-плі тач ні кі, цес ля ры, 
тын коў шчы кі, элект ра га за звар шчы кі;

Ся род спе цы я ліс таў і слу жа чых — дак та ры, фель ча ры, аку шэ ры, вы ха валь ні кі, 
ін жы не ры, у тым лі ку ін жы не ры-тэх но ла гі, ін жы не ры-пра гра міс ты.

У сель скай мяс цо вас ці за па тра ба ва ны 
трак та рыс ты, апе ра та ры ма шын на га да ен ня, аг ра но мы, ве ту ра чы і вет фель д-

ша ры; заа тэх ні кі, дак та ры; ін жы не ры.

БЫЦЬ ГА ТО ВЫ МІ
ЗМЯ НЯЦЬ СВАЁ ЖЫЦ ЦЁ 

ЧА ЛА ВЕК ПА ВІ НЕН ЕХАЦЬ ЖЫЦЬ ТУ ДЫ, ДЗЕ ЁСЦЬ ПРА ЦА,
А НЕ ЧА КАЦЬ, ШТО ДЗЯР ЖА ВА АР ГА НІ ЗУЕ ЯМУ ПРА ЦУ ТАМ, ДЗЕ ЁН ЖЫ ВЕ 

Ры нак пра цы Ры нак пра цы   ��

З 1 ЖНІЎ НЯ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЎ СЯ
СЯ РЭД НЕ ДУ ША ВЫ

МІ НІ МАЛЬ НЫ
СПА ЖЫ ВЕЦ КІ БЮД ЖЭТ 

У Бе ла ру сі з 1 жніў ня 2014 го да мі ні маль ны спа жы вец кі 
бюд жэт (МСБ) на ад на го чле на сям'і з ча ты рох ча ла век 
склаў 2 060 380 руб лёў, што на 163 260 руб лёў больш за 
нар ма тыў, які дзей ні чаў з 1 мая гэ та га го да.

Но выя па ме ры ся рэд не ду ша вых МСБ бу дуць дзей ні чаць 
з 1 жніў ня па 31 каст рыч ні ка 2014 го да. Яны вы зна ча ны для 
вась мі груп на сель ніц тва:

сям'я з 4-х ча ла век — 2 060 380 
ма ла дая сям'я з 3-х ча ла век — 2 231 890 
пра ца здоль нае на сель ніц тва — 2 639 870 
пен сі я не ры — 2 058 090 
сту дэн ты — 2 038 020 
дзе ці ва ўзрос це да 3-х га доў — 1 602 400 
дзе ці ва ўзрос це ад 3-х да 6-ці га доў — 2 100 820 
дзе ці ва ўзрос це ад 6-ці да 18-ці га доў — 2 278 810.
Ся рэд не ду ша вы мі ні маль ны спа жы вец кі бюд жэт сям'і з ча-

ты рох ча ла век слу жыць ас но вай для вы зна чэн ня пра ва на 
атры ман не льгот ных крэ ды таў і суб сі дый на бу даў ніц тва (рэ кан-
струк цыю) або на быц цё жы лых па мяш кан няў; а для гра ма дзян, 
якія па ста ян на пра жы ва юць і пра цу юць у на се ле ных пунк тах 
з коль кас цю на сель ніц тва да 20 ты сяч ча ла век, — для вы зна-
чэн ня пра ва на атры ман не льгот ных крэ ды таў на ка пі таль ны 
ра монт і рэ кан струк цыю жы лых па мяш кан няў, бу даў ніц тва 
ін жы нер ных се так, уз вя дзен не гас па дар чых па мяш кан няў і 
па бу доў.

Струк ту ра ся рэд не ду ша во га мі ні маль на га спа жы вец ка-
га бюд жэ ту сям'і з 4-х ча ла век у цэ нах чэр ве ня 2014 г. па 
ар ты ку лах рас хо даў:

пра дук ты хар ча ван ня — 55,6%;
адзен не, бя ліз на, абу так — 19,3%;
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі — 5,9%;
бы та выя па слу гі, транс парт, су вязь — 6,8%;
прад ме ты куль тур на-бы та во га і гас па дар ча га пры зна чэн-

ня — 7,2%;
куль тур на-асвет ныя ме ра пры ем ствы і ад па чы нак — 1,6%;
уз но сы і пла ця жы — 1,6%;
прад ме ты са ні та рыі, гі гі е ны, ле кі — 2,0%.

ЯКІЯ ЯШЧЭ ВЫ ПЛА ТЫ
ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЮЦ ЦА З 1 ЖНІЎ НЯ

Як мы ўжо пі са лі, з 1 жніў ня па вя ліч ва юц ца пен сіі, БПМ, 
не ка то рыя ві ды дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якія вы-
хоў ва юць дзя цей і інш. Сён ня пры во дзім кан крэт ныя 
ліч бы.

� Пра цоў ныя пен сіі па вя лі чац ца ў ся рэд нім на 7,3%.
Пры гэ тым ся рэд няя пен сія па ўзрос це скла дзе 2 млн 600 

ты сяч руб лёў, мі ні маль ная пен сія па ўзрос це пры ста жы 25 га-
доў у муж чын і 20 га доў у жан чын — 1 млн 402 ты сячы руб лёў, 
мак сі маль ная пен сія па ўзрос це (ка лі ін ды ві ду аль ны ка э фі цы-
ент за роб ку скла дае 4,0 і стаж ра бо ты 45 га доў у муж чын і 40 
га доў у жан чын) — 3 млн 939 ты сяч руб лёў.
� Бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му (БПМ).
З па вы шэн нем БПМ так са ма ўзрас туць па ме ры ад на ра зо-

вай да па мо гі пры на ра джэн ні дзі ця ці і не ка то рых ві даў дзяр-
жаў ных да па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей.

Па ме ры дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя-
цей:

— на дзя цей, акра мя дзі ця ці-ін ва лі да, — 50% БПМ, аль бо 
671 700 руб лёў;

— на дзі ця-ін ва лі да — 70% БПМ, аль бо 940 300 руб лёў;
— па до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да да 18 га доў (што ме сяч ная) 

— 100% БПМ, аль бо 1 343 400 руб лёў;
— на дзі ця да 18 га доў, ін фі цы ра ва на га ВІЧ (што ме сяч ная) 

— 70% БПМ, аль бо 940 300 руб лёў.
� У су вя зі з рос там ся рэд няй зар пла ты па кра і не па-

вя ліч ва юц ца што ме сяч ныя да па мо гі па до гля дзе дзя цей 
да 3 га доў:

— на пер шае дзі ця — 2 111 900 руб лёў;
— на дру гое і на ступ ных дзя цей — 2 413 600 руб лёў;
— на дзі ця-ін ва лі да — 2 715 200 руб лёў.

Трэ ба ве дацьТрэ ба ве даць  ��

ПРА ЕЗД У ГРА МАД СКІМ
ТРАНС ПАР ЦЕ ПА ДА РА ЖЭЕ

У жніў ні пра езд у гра мад скім транс пар це Мін ска па да ра-
жэе да 4 ты сяч руб лёў, у рэ гі ё нах — да 3500 руб лёў.

Ку піць та лон чык у кі роў цы бу дзе каш та ваць у Мін ску 4,5 
ты ся чы руб лёў, у рэ гі ё нах — 4 ты ся чы руб лёў. Дак лад ная да та 
па вы шэн ня та ры фаў у ста лі цы па куль не вя до мая, што ты чыц ца 
рэ гі ё наў, то, на прык лад, згод на з па ста но вай Мі набл вы кан ка-
ма, пра езд у Мін скай воб лас ці па да ра жэе ўжо сён ня.

Па пя рэд няе па вы шэн не кош таў на пра езд бы ло 1 кра са ві ка 
гэ та га го да.

Свят ла на БУСЬ КО

�

Эка но мі ка Эка но мі ка   ��

ДОБ РЫ ПРЫК ЛАД
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 

Па спя хо вае су пра цоў ніц тва бе ла рус кіх і за ход не еў ра пей скіх 
кам па ній па куль што, на жаль, з'яў ля ец ца хут чэй вы клю чэн нем 
з пра ві лаў, чым са мім пра ві лам. Больш звык ла ўспры ма ец ца 
су мес ная пра ца ай чын ных кам па ній з рэ зі дэн та мі кра ін Мыт на-
га са ю за. Ад нак пэў ныя пры кла ды да каз ва юць, што аб' яд нан не 
кам па ній з Бе ла ру сі і кра ін Еў ра са ю за мо жа да ваць не мен шы 
плён. Яск ра вы прык лад та ко га су пра цоў ніц тва — дзей насць бе-
ла рус ка-лі тоў скай фір мы «КТМ-2000» і сла вац кай Celox.

У Мін скім ад дзя лен ні ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты прад стаў ні кі кам-
па ній пад пі са лі чар го вы да га вор аб су пра цоў ніц тве, а так са ма пра дэ-
ман стра ва лі жур на ліс там вы ні кі сва ёй су мес най пра цы. Прад пры ем ства 
«КТМ-2000» бы ло за сна ва на ў Мін ску, 32 пра цэн ты ак цый на ле жаць ад-
ной з лі тоў скіх кам па ній, ас тат нія срод кі — бе ла рус кія. Фір ма зай ма ец ца 
вы твор час цю і рас пра цоў кай сіс тэм з алю мі ні е вых спла ваў, у пер шую 
чар гу — бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. За 14 га доў іс на ван ня «КТМ» пе ра ўтва-
ры ла ся ў ад на го з буй ней шых вы твор цаў алю мі ні е вых сіс тэм у Бе ла ру сі.

Су пра цоў ніц тва са сла вац кай фір май Celox, якая з'яў ля ец ца ад ным з 
лі да раў у апра цоў цы алю мі нія ў сва ім рэ гі ё не, па ча ло ся 7 га доў та му.

— Я не пе ра боль шу, ка лі ска жу, што кам па нія Celox у апош нія га ды 
бы ла для нас больш чым прос та парт нё рам, яны бы лі на шы мі на стаў ні-
ка мі, — ска заў ды рэк тар «КТМ-2000» Та рас ГВАЗД КОЎ.

Акра мя тра ды цый на га ганд лё ва га су пра цоў ніц тва («КТМ» атры маў 
рын кі збы ту ў Аў стрыі, Венг рыі, Чэ хіі, Ру мы ніі, Бал га рыі), Celox кан суль-
та ва ла бе ла рус кіх прад пры маль ні каў у пы тан нях раз віц ця кам па ніі. Пры 
ак тыў ным удзе ле сла ва каў «КТМ» ад кры ла свой фі лі ял у Ла гой ску, рэ-
кан стру я ваў шы за кі ну ты бу ды нак за во да «ЭПАС». Ця пер на фаб ры цы 
пра цу юць больш як 70 ча ла век, у асноў ным — мяс цо выя жы ха ры. Уся 
вы твор часць ад па вя дае вы со кім эка ла гіч ным стан дар там.

Но вы да га вор, які за клю чы лі кі раў ні кі кам па ній, ро біць су пра цоў ніц тва 
бе ла ру саў і сла ва каў яшчэ больш шчыль ным. Ця пер пра дук цыя вы твор-
цаў бу дзе пра да вац ца пад агуль ным брэн дам («КТМ–Celox» ва Ус ход няй 
Еў ро пе і кра і нах Мыт на га са ю за, «Celox-КТМ» — у Еў ра пей скім са ю зе).

— Мне вель мі па да ба ец ца пра ца ваць у Бе ла ру сі, ды і са ма Бе ла русь так-
са ма вель мі пры го жая кра і на, — па дзя ліў ся ўра жан ня мі прэ зі дэнт кам па ніі 
Celox Іван ФІ ШАР. — Мы ро бім ма лень кую, але вель мі важ ную спра ву.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

У вы дат на га гульца 
кі еў ска га «Ды на ма» 
і збор най Бе ла ру сі 
ада рваў ся тромб.

Ка лі па мі ра юць ку мі ры дзя-
цін ства, сло вы па да браць ней-
ма вер на скла да на. Не, я не 
ве шаў на сце ны пла ка ты з яго 
фо та здым ка мі, але ска каў, ні-
бы мал па, ад та го, што на шы 
фут ба ліс ты — Ва лян цін Бяль-
ке віч і Аляк сандр Хац ке віч — 
гу ля юць у паў фі на ле Лі гі чэм пі ё наў! Ва лян цін Бяль ке віч быў у ма ім 
дзі ця чым уяў лен ні ўва саб лен нем фут боль най муд рас ці: ён вы дат на 
ба чыў по ле, за бі ваў пры го жыя мя чы і раз да ваў не менш эс тэ тыч ныя 
пе ра да чы. І ка лі Бяль ке віч з'яў ляў ся на по лі ў фор ме збор най, гэ та 
ўжо бы ло га ран ты яй та го, што ў ата цы на шы хлоп цы неш та ство раць 
не за леж на ад уз роў ню са пер ні ка. Ён хоць і быў вы ха ван цам мінск ага 
«Ды на ма», ад нак амаль усю кар' е ру пры свя ціў ін шым «ды на маў цам» 
— кі еў скім. Ва лян цін быў ад ным з клю ча вых фут ба ліс таў у сіс тэ ме 
вы дат най ка ман ды Ва ле рыя Ла ба ноў ска га, якая на пры кан цы 1990-х 
лі та раль на раз но сі ла еў ра пей скіх гран даў і спы ні ла ся ў ад ным кро ку 
ад фі на лу Лі гі чэм пі ё наў у 1999 го дзе. За 18-га до вую кар' е ру Бяль ке віч 
пры зна ваў ся леп шым фут ба ліс там і Бе ла ру сі, і ўкра ін скай лі гі, пра вёў 56 
мат чаў за на шу збор ную. У апош ні час пра ца ваў у кі еў скім «Ды на ма». 
Яго ны шлях пе ра рваў ся на 42-м го дзе жыц ця.

Рэ дак цыя га зе ты «Звяз да» смут куе і вы каз вае спа чу ван ні род ным і 
бліз кім Ва лян ці на Бяль ке ві ча.

Ян ЖЫ ЛЕ ВІЧ.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ» 6 СА МЫХ ЗА ПА ТРА БА ВА НЫХ 
ПРА ФЕ СІЙ БУ ДУ ЧЫ НІ 
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ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ ФУТ БА ЛІСТ 
ВА ЛЯН ЦІН БЯЛЬ КЕ ВІЧ
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Вы со кі ўзро вень бес пра цоўя 
ў раз ві тых кра і нах пры му шае 
мо ладзь уваж лі вей ста віц ца 
да вы ба ру пра фе сіі, 
а ана лі ты каў — пра во дзіць 
сур' ёз ныя да сле да ван ні 
і стро іць пра гно зы для рын ку 
пра цы. Мы хо чам сціс ла 
па зна ё міць вас з ад ным 
з та кіх пра гно заў, зроб ле ных 
у ЗША, які ары ен та ва ны 
на 2020 год. Ён ад люст роў вае 
не ка то рыя тэн дэн цыі
(у пры ват нас ці, ста рэн не 
на сель ніц тва), ак ту аль ныя 
і для на шай кра і ны. 
А зна чыць, па трэ ба ў гэ тых 
пра фе сі ях бу дзе рас ці
і ў Бе ла ру сі.


