
Ня даў на ка ля до ма №14 
па ву лі цы Ста ха наў скай 
з'я вілі ся драў ля ны 
комп лекс з гор кай, но выя 
арэ лі і ка ру се лі. Амаль 
усё гэ та жы ха ры на бы лі 
за свае гро шы. Яны 
не ста лі за кід ваць скар га мі 
ка му наль ныя служ бы, а са мі 
«скі ну лі ся» на дзі ця чую 
пля цоў ку.

ЗА ЧЫЙ КОШТ БАН КЕТ?
Хтось ці пра іг на ра ваў пра па но ву 
іні цы я тыў ных жыль цоў, хтось ці 
даў мі ні маль ную су му, а нех та 
не па шка да ваў фі нан са ван ня. У 
вы ні ку іні цы я та ры са бра лі кры ху 
больш за 13 млн руб лёў і пай шлі ў 
ЖЭС па ве да міць, што ім па трэб на 
да па мо га ва ўста ля ван ні но вай 
гор кі. А су пра цоў ні кі пра па на ва лі 
па ста віць на пля цоў ку яшчэ тры 
ка ру се лі — за кошт жыл лё вай 
служ бы.

Апош няе ста ла пры ем ным бо ну сам, 
бо па но вых пра ві лах пра вя дзен ня 
ка пі таль на га ра мон ту ўста ля ван не 
дзі ця ча га рыш тун ку ў два рах — 
спра ва не ЖЭ Са, а жы ха роў. Як 
і не ка то рыя ін шыя ра бо ты, што 
ра ней вы кон ва лі за срод кі бюд жэ ту.

Сё ле та на ка пі таль ны ра монт 
жы ло га фон ду ста лі цы вы дзе лі лі 
1,41 трлн руб лёў. Па пла нах Мін скай 
га рад ской жыл лё вай гас па дар кі, за 
гэ тыя срод кі мож на ад ра ман та ваць 
285 ты сяч кв. м жыл ля. Але га да вое 
за дан не для Мін ска скла дае 670 
ты сяч кв. м. Яго маг чы ма вы ка наць, 
ка лі зні зіць са бе кошт ра бот. Якім 
чы нам? Пры цяг нуць на ра монт ныя 
ра бо ты і доб ра ўпа рад ка ван не 
срод кі жы ха роў, вы ра шы лі ў 
Мі ніс тэр стве жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі. Ця пер мін ча не за 
свой кошт мя ня юць акон ныя 
бло кі, уста наў лі ва юць пры бо ры 
па ква тэр на га ўлі ку, ра ман ту юць 
пад' ез ды, па рад ку юць 
пры лег лыя тэ ры то рыі (сю ды 
ўва хо дзяць азе ля нен не, 
доб ра ўпа рад ка ван не да дат ко вых 
пар ко вач ных мес цаў, уста ноў ка 
дзі ця ча га аб ста ля ван ня).

У пе ра лі ку ра бот, што пры 
ка пі таль ным ра мон це вы кон ва юць 
за кошт бюд жэ ту, за ста юц ца 
за ме на тру ба пра во даў 
сіс тэм ха лод на га і га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня, 
га за за бес пя чэн ня, за ме на 
(ра монт) да ху, ра монт 
(цеп ла вая ма дэр ні за цыя) 
фа са да, доб ра ўпа рад ка ван не 
два ро вых тэ ры то рый і ін шыя. 
Важ ная рэ мар ка: ка лі вы хо ча це 
ўцяп ліць ква тэ ру, то за кошт 
бюд жэ ту гэ та мож на зра біць толь кі 
ў вы ключ ных вы пад ках, да якіх 
ад но сіц ца, на прык лад, пра мяр зан не 
сты каў па нэ ляў.

Та кі па ды ход, ка лі жы ха ры 

ўклад ва юць улас ныя гро шы ў 
пра вя дзен не ра бот, дае свой плён. 
На прык лад, за кошт ска ра чэн ня 
бюд жэт ных ра бот ужо сэ ка ном ле на 
больш за 140 млрд руб лёў, якія 
так са ма бу дуць на кі ра ва ны на 
пра вя дзен не кап ра мон ту. Дзя ку ю чы 
но ва ўвя дзен ню ўжо сё ле та ў 
Ле нін скім ра ё не ста лі цы пла ну юць 
пе ра вы ка наць план і ўвес ці ў 
экс плу а та цыю пас ля кап ра мон ту 
ка ля 20 да моў. Ды і, гля дзіш, 
ад но сі ны да жыл фон ду ста нуць 
больш аку рат ны мі, ка лі вы дат ка ваў 
на яго ра монт срод кі са сва ёй 
кі шэ ні.

А ГРА ФІ КІ «СКА ЧУЦЬ»
Су ма на кап ра монт у ста лі цы 
вы дзе ле на не ма лень кая, але і 
коль касць да моў, уз рост якіх ужо 
пе ра вы сіў ад зна ку ў 25 га доў, 
рас це. Чвэрць ста год дзя — 
гэ та мі ні маль ная пра цяг ласць 
эфек тыў най экс плу а та цыі до ма 
да пра вя дзен ня кап ра мон ту. А 
ўво гу ле ра шэн не аб па ста ноў цы 
на яго жы ло га бу дын ка пры ма ец ца 
па вы ні ках аб сле да ван ня 
тэх ніч на га ста ну. Пе ра лік да моў, 
якія пад ля га юць аб наў лен ню, 
раз ме шча ны на сай тах ЖРЭА, 
так са ма гэ тую ін фар ма цыю мож на 
ўдак лад ніць, па тэ ле фа на ваў шы 
ў ад дзел кап ра мон ту ра ён на га 
жыл лё ва-ра монт на га аб' яд нан ня. 
Уся го сё ле та пла на ва лі 
ад ра ман та ваць больш як 
200 да моў.

Спі сы аб' ек таў ка пі таль на га 
ра мон ту фар мі ру юц ца ЖРЭА ра ё наў 
ста лі цы што год. У 2016 го дзе бу дзе 
рас пра ца ва ны і за цвер джа ны 
гра фік яго пра вя дзен ня на 
на ступ ную пя ці год ку. Як пад крэс ліў 
пер шы на мес нік стар шы ні 
Мін гар вы кан ка ма Ула дзі мір 
КУ ХА РАЎ, на ле та пла ну ец ца 
аб на віць 1 млн кв. м жыл ля. Па куль 
жа дзей ні чае Перс пек тыў ная 
пра гра ма ка пі таль на га ра мон ту 
жыл лё ва га фон ду Мін ска 
на 2005-2015 га ды. За гэ ты 
пе ры яд у ста лі цы пла на ва ла ся 
ад ра ман та ваць больш за 7,5 млн 
кв. м жыл ля, але ад ра ман та ва лі 
толь кі ка ля 5 млн. Каб вый сці 
на нар ма тыў ныя тэм пы, трэ ба 
што год ра ман та ваць не менш за 
3% ад уся го жы ло га фон ду (як раз 
ка ля 1 млн кв. м). Рэ аль на ж у 
2010-2013 га дах гэ тая ліч ба бы ла 
пры клад на 2%, а ў 2014 го дзе яшчэ 
змен шы ла ся.

Ча му гра фі кі пра вя дзен ня 
ка пі таль на га ра мон ту ссоў ва юц ца? 
Перш за ўсё, гэ та звя за на з 
не да стат ко вым фі нан са ван нем.

«Але гэ та не зна чыць, што ней кі 
жы лы дом вы кі ну лі з пра гра мы 
кап ра мон ту, да яго дой дзе чар га. 
Маг чы ма, не аб ход ная пра ект на-
каш та рыс ная да ку мен та цыя ўжо 
рас пра ца ва на», — су па ко іў мін чан 

га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла 
кап ра мон ту жыл фон ду МГЖГ 
Яў ген МІ КІТ КА.

Ад нак з пры цяг нен нем срод каў 
жы ха роў сі ту а цыя вы пра віц ца, 
і кап ра мон ты ў да мах бу дуць 
пра во дзіц ца па вод ле пла наў, 
спа дзя юц ца ка му наль ні кі.

У ВАС МО ГУЦЬ 
І НЕ СПЫ ТАЦЬ...
Га вор ка ідзе пра бя гу чы ра монт у 
пад' ез дах. Як па ве да мі ла на мес нік 
на чаль ні ка вы твор ча га ад дзе ла 
МГЖГ Тац ця на ЗМА ЧЫН СКАЯ, 
ця пер для пра вя дзен ня ра мон ту 
ў пад' ез дзе, які вы кон ва ец ца 
вы ключ на за кошт срод каў 
жы ха роў, не па тра бу ец ца іх зго ды.

Ра шэн не аб не аб ход нас ці аб на віць 
пад' езд вы но сіць спе цы яль ная 
ка мі сія па вы ні ках вя сен ніх і 
асен ніх агля даў жыл фон ду.

Ка лі пад' езд ста ры або па цяр пеў 
ад на па дак ван да лаў, ён трап ляе 
ў пра гра му пла на ва га ра мон ту 
мес цаў агуль на га ка ры стан ня. У 
да лей шым за ме сяц да па чат ку 
ра бот жы ха роў апа вя шча юць аб 
ма ю чых ад быц ца пе ра ўтва рэн нях 
і за пра ша юць да аб мер ка ван ня 
якас ці буд ма тэ ры я лаў і вы ба ру 
ко ле ру фар бы. Ка лі ўла даль ні кі 
і аран да та ры ква тэр у пад' ез дзе, 
дзе па тра бу ец ца ра монт, іг на ру юць 
сход жы ха роў па пы тан ні яго 
пра вя дзен ня, ма тэ ры я лы вы бі рае 
жыл лё вая служ ба.

Пас ля пра вя дзен ня ра бот ра ху нак 
за іх вы стаў ля ец ца ў жы роў ках. 
У за леж нас ці ад су мы, якую 
не аб ход на апла ціць жы ха рам, 
жыл лё вая служ ба мо жа пай сці на 
са ступ кі і даць рас тэр мі ноў ку.

У ся рэд нім кошт прос та га 
«кас ме тыч на га» ра мон ту скла дае 
10—12 ты сяч руб лёў на кож ны 
метр агуль най пло шчы ква тэ ры. 
Ад нак су ма мо жа вар' і ра вац ца, ка лі 
жы ха ры ад да дуць пе ра ва гу больш 
да ра гой фар бе, а так са ма ка лі стан 
пад' ез да на столь кі дрэн ны, што 
спат рэ бяц ца сур' ёз ныя ра бо ты.

Што ж ты чыц ца вок наў у 
мес цах агуль на га ка ры стан ня, 
іх афар боў ка, па вод ле 
слоў спе цы я ліс та, так са ма 
пра во дзіц ца за кошт гра ма дзян, 
якія пра жы ва юць у ква тэ рах 
та го пад' ез да, дзе гэ тая пра ца 
вы кон ва ец ца. Ка лі ж ра мы або 
ін шыя эле мен ты вок наў прый шлі ў 
не пры дат насць, іх ра монт і за ме на 
пра вод зяц ца за кошт жыл лё вых 
ар га ні за цый. Але тут ёсць 
аб ме жа ван не: коль касць за ме не ных 
кан струк тыў ных эле мен таў не 
па він на пе ра вы шаць 60% ад іх 
агуль най коль кас ці ў пад' ез дзе.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. 
seradzyuk@zvіazda.by
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ПА ЧЫМ ФУТ РА 
ДЛЯ ШМАТ ПА ВЯР ХО ВІ КА?

Усё, што трэ ба ве даць пра кап ра монт у ста лі цы

— «За ра» бы ла ство ра на 
сён няш нім стар шы нёй 
Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мі рам Двор ні кам. Яму і 
ця пер не абы яка ва, як жы ве 
ка лек тыў, яко му ён пры свя ціў 
шмат га доў. Нам важ на яго 
ацэн ка на шай пра цы. Імк нём ся 
пра ца ваць так, каб пры мна жаць 
тое, што ў свой час бы ло ім 
ар га ні за ва на. Ме на ві та Ула дзі мір 
Двор нік ства рыў ма дэль на ша га 
шмат га лі но ва га прад пры ем ства. 
Вы твор часць рас лі на вод ства, 
жы вё ла га доў чай пра дук цыі, 
яе пе ра пра цоў ка і рэа лі за цыя 
цал кам апраў да лі ся бе. Та кая 
ўза е ма су вязь з'яў ля ец ца ад ным 
з га лоў ных фак та раў ста біль най, 
эфек тыў най пра цы на пра ця гу 
гэ тых га доў. Пас ля да сяг нен ня 
вы со кіх вы ні каў мы ра зу ме ем, 

што за раз трэ ба яшчэ больш 
імк нуц ца да раз віц ця, каб не 
апус ціць план ку.

— Вя до ма, што вы ро бі це 
стаў ку на пра грэ сіў ныя 
тэх на ло гіі.

— Так, не маг чы ма ў су час ных 
эка на міч ных умо вах кі ра ваць 
прад пры ем ствам без 
пе ра да вых тэх на ло гій. Іс ці 
ў на гу з ча сам да па ма гае 
ўдас ка на лен не тэх на ла гіч ных 
пра цэ саў, но вае бу даў ніц тва, 
рэ кан струк цыя, аб ста ля ван не 
вы со ка пра дук цый най тэх ні кай. 
Усё ра зам дае маг чы масць 
змян шаць вы дат кі і са бе кошт 
пра дук цыі. Мы сён ня сур' ёз ную 
ўва гу на да ём усім га лі нам 
вы твор час ці, та му што ўсё 
ўза е ма звя за на — па чы на ю чы 
ад апра цоў кі зям лі да га то вай 

пра дук цыі на пры лаў ках на шых 
крам.

— Куль ту ра зем ля роб ства — 
што для вас ста іць за гэ тым 
сло ва злу чэн нем?

— Гэ та без да кор нае вы ка нан не 
тэх на ла гіч ных рэг ла мен таў 
апра цоў кі сель ска гас па дар чых 
куль тур, пад тры ман не 
ўрад лі вас ці глеб, якую ў свой 
час увёў пер шы ды рэк тар. 
Яшчэ ў са мым па чат ку пра цы ў 
гас па дар цы Ула дзі мір Анд рэ е віч 
ста віў пе рад на мі за да чу: 
атры маць з кож на га гек та ра як 
ма га больш ура джаю. І мы гэ та га 
да ма га лі ся.

— Алег Мі хай ла віч, за 
кошт ча го вы трым лі ва е це 
кан ку рэн цыю з вя до мы мі 
вы твор ца мі ана ла гіч най 
мяс ной пра дук цыі?

— Мы ра зу ме ем, на коль кі 
моц ная на Го мель шчы не 
кан ку рэн цыя на рын ку мяс ных 
пра дук таў, тым не менш 
зна хо дзім тут свай го па куп ні ка 
і ўлас ную ні шу. Наш га лоў ны 
ко зыр — якасць. Што дзён ны 
та ва ра аба рот фір мен на га 
ганд лю «За ры» скла дае ця пер 
больш за Br1 млрд. Акра мя та го, 
гас па дар ка мае ўсе не аб ход ныя 
сер ты фі ка ты якас ці, якія 
да зва ля юць па стаў кі мяс ной 
пра дук цыі на экс парт. Цэх 
пе ра пра цоў кі мяс ной сы ра ві ны 
вы раб ляе за зме ну 10-15 тон 
пра дук цыі. З аха ло джа най 
мяс ной сы ра ві ны — 180 ві даў 
вэн джа ні ны, каў бас ных 
вы ра баў і паў фаб ры ка таў. 

Да рэ чы, вы ка рыс тоў ва ем 
толь кі на ту раль ныя спе цыі. 
За 2011-2014 га ды на 
кон кур се-дэ гус та цыі «Гус ты» 
мы атры ма лі 35 дып ло маў і 
трой чы ўда сто е ны са май вы со кай 
уз на га ро ды — «За ла ты ГУСТ» за 
най леп шы пра дукт го да.

— Ра бо та з людзь мі, на пэў на, 
не менш важ ная, чым 
тэх на ло гіі. Як да но сі це да 
ка лек ты ву стра тэ гіч ныя 
за да чы?

— Лі чу, што ас но ва лю бо га 
пос пе ху — ка ман да ад на дум цаў 
і дак лад насць па стаў ле ных 
за дач. І спе цы я ліс таў, і ра да вых 

пра цаў ні коў я ацэнь ваю па 
ад но сі нах да спра вы, жа дан ні 
ву чыц ца, удас ка наль ваць 
свае ве ды, пра фе сі я на лізм. Бо 
са мыя гран ды ёз ныя пла ны так 
і за ста нуц ца імі, ка лі ка лек тыў 
бу дзе цьмя на ўяў ляць, як іх 
ажыц ця віць. Са мае важ нае — 
да па маг чы зра зу мець кож на му 
су пра цоў ні ку, што і ад яго 
ста ран няў за ле жыць пос пех 
ка лек ты ву. Важ на, каб ча ла век 
ра зу меў, для ча го ён пра цуе 
і што за гэ та бу дзе мець. 
Аба вяз ко ва па він ны пры сут ні чаць 
куль ту ра і тэх на ла гіч ная 
дыс цып лі на. Пе рад па чат кам 
сяў бы мы збі ра ем ка лек тыў 
ме ха ні за та раў і рас тлу мач ва ем, 
коль кі ча го бу дзем се яць і ў 
які тэр мін, каб усе зра зу ме лі: 

ка лі споз нім ся хоць бы на 
дзень — не бу дзе ча го збі раць, 
што, без умоў на, ада б'ец ца 
на за роб ках. За якасць — 
аба вяз ко ва прэ мія. На прык лад, 
ме ха ні за та ры атрым лі ва юць да 
50 пра цэн таў па вы ні ках ус хо даў 
пры сяў бе. А па атры ма ным 
ура джаі — яшчэ па акла дзе. 
Та кія ж вы пла ты ў апе ра та раў 
на комп лек се і ў спе цы я ліс таў у 
рас лі на вод стве і жы вё ла га доў лі.

— На прад пры ем стве ня ма 
ця куч кі кад раў. Якім чы нам 
вы вы ра ша е це кад ра выя 
праб ле мы?

— Гэ та цэ лая сіс тэ ма. Перш чым 
за пра сіць да ся бе су пра цоў ні ка, 
доў га пры гля да ем ся да яго. 
Бо пры няць на пра цу лёг ка, а 
вось рас стац ца з ча ла ве кам, які 
не апраў даў на дзей, заў сё ды 
скла да на. Ка лі ў ча ла ве ка шмат 
за пі саў у пра цоў най кніж цы, 
зра зу ме ла, што ў нас ён доў га 
не за тры ма ец ца. Дрэн ных 
ра бот ні каў у нас прос та ня ма. 
Больш за тое, скла ла ся ўлас ная 
шко ла пад рых тоў кі спе цы я ліс таў. 
Пра цу ю чы ў доб рых умо вах, 
атрым лі ва ю чы год ную 
за ра бот ную пла ту і ма ю чы 
цвёр дыя са цы яль ныя га ран тыі, 
ра бот ні кі на ша га прад пры ем ства 
да ра жаць сва ім пра цоў ным 
мес цам.

— Са цы яль ны па кет на 
кам бі на це з'яў ля ец ца 
важ кім да дат кам да бюд жэ ту 

кож на га пра цаў ні ка. Які ён 
сён ня?

— Пач нём з та го, што ўзро вень 
ся рэд няй за ра бот най пла ты ў 
гас па дар цы за во сем ме ся цаў 
склаў Br8 млн 983 ты ся чы. 
Акра мя гэ та га, на шы су пра цоў ні кі 
ма юць на ту раль ную апла ту. 
Так, за вы пра цоў ку ме сяч най 
нор мы пра цоў ных га дзін кож ны 
атрым лі вае 10 кг мя са сві ні ны, 
5,5 кг мя са птуш кі, 120 штук 
яек і кож ны дзень па два літ ры 
ма ла ка. Сё ле та са бра ны пер шы 
ўра джай яб лы каў з улас на га 
са ду і та му кож на му вы да дзе на 
па 15 кг. Па се зо не ра бот ні кі 
атрым лі ва юць мёд, све жую 
ры бу. Да рэ чы, вы плач ва ец ца 
і ма тэ ры яль ная да па мо га на 
на рых тоў ку га род ні ны, на 
азда раў лен не, да пра фе сій на га 
свя та, Но ва га го да, па вы ні ках 
пра цы за год, што так са ма 
з'яў ля ец ца іс тот ным да дат кам да 
ся мей на га бюд жэ ту.

— З го да ў год саў гас-кам бі нат 
«За ра» — лі дар аб лас ных 
і рэс пуб лі кан скіх 
спа бор ніц тваў. Утрым лі ваць 
да сяг нен ні, ка жуць, больш 
скла да на, а вы іх яшчэ і 
пры мна жа е це. Які тут сак рэт?

— Са праў ды, мы даў но на 
вя ду чых па зі цы ях і ў ра ё не, 
і ў воб лас ці. А ўсё дзя ку ю чы 
кар пат лі вай, што дзён най пра цы 
ўся го ка лек ты ву. Сён ня кож ны з 
нас поў ны за па лу, пра ца ві тас ці, 
ад каз нас ці за да ру ча ную спра ву 
і мае імк нен не іс ці на пе рад. 
Спы няц ца на да сяг ну тым мы не 
збі ра ем ся.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
astashkevich@zviazda.by
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Куп ляй бе ла рус кае!Куп ляй бе ла рус кае!  ��

Вы ка рыс тоў ва ем 
толь кі на ту раль ныя 

спе цыі.
�

ПО ПЫТ НА КУ ХА РАЎ 
І КА ЧА ГА РАЎ
З улі кам скла да най сі ту а цыі 
на рын ку, коль касць 
бес пра цоў ных, на кі ра ва ных 
сё ле та на пе ра пад рых тоў ку, 
вы рас ла ў па раў на нні 
з мі ну лым го дам на 
40 пра цэн таў. Служ бы 
за ня тас ці пра па ноў ва юць 
на ву чан не па най больш 
за па тра ба ва ных у рэ гі ё не 
спе цы яль нас цях. У Лі дзе, 
на прык лад, жан чын час цей 
ад праў ля юць на кур сы ку ха раў, 
пра даў цоў і цы руль ні каў. 
На мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Лід ска га 
рай вы кан ка ма Вік тар 
МУ ЛЯР ЧЫК тлу ма чыць, што 
ў го ра дзе ця пер ад кры ва ец ца 
шмат сет ка вых кра маў, 
дзе не ха пае ра бот ні каў 
у ад дзе лах ку лі на рыі і за 
ка сай. А тыя, хто асвой вае 
цы руль ніц кае май стэр ства, 
па чы на юць пра ца ваць у 
якас ці ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. 
Ся род па пу ляр ных 
муж чын скіх про фі ляў — 
му ляр, тын коў шчык, 
элект ра га за звар шчык. Па 
за яў ках лі цей на-ме ха ніч на-
га за во да ўпраў лен не рых туе 
лі цей шчы каў ме та лаў і спла ваў, 
для мяс цо вай мэб ле вай 
фаб ры кі ву чыць ста ля роў.

— Кур сы ў асноў ным 
пра хо дзяць у Лі дзе, — 
рас каз вае Вік тар 

Аляк санд ра віч. — Ся род 
лю дзей, якіх ад праў ля ем на 
пе ра вуч ван не, шмат тых, хто 
доў гі час ні дзе не пра ца ваў. 
Звяр та юц ца і ма ла дыя: 
па сту пі лі, на прык лад, на 
за воч нае ад дзя лен не і на 
пе ры яд ву чо бы жа да юць 
атры маць пра цу. Асоб ная 
ка тэ го рыя — ра бот ні кі, што 
пад па лі пад ска ра чэн ні 
праз ма дэр ні за цыю. Пад час 
лік ві да цыі ніз ка эфек тыў ных 
пра цоў ных мес цаў вы зва лі ла ся 
шмат не ква лі фі ка ва ных 
кад раў. Тыя ж пад соб ныя 
ра бо чыя — спе цы я ліс ты 
ўча раш ня га дня.

У Коб ры не не аб ход нас ці ў 
пра даў цах і цы руль ні ках 
ня ма. Менш лю дзей, у 
па раў на нні з мі ну лы мі 
га да мі, на бі ра юць на кур сы 
па бу даў ні чых пра фе сі ях. А 
вось га рад ской ЖКГ пер са нал 
па трэб ны. Гас па дар ка 
пра па нуе бес пра цоў ным 
пе ра пра фі ля вац ца ў ка ча га раў 
і апе ра та раў га за вай ка цель ні. 
Па сту па юць за яў кі і ад 
ва ен ка ма та: про сяць у часць 
кі роў цаў ка тэ го рыі В, С.

— Доб ры ва ры янт для хлоп цаў, 
якіх пры зва лі ў ар мію, — 
мяр куе Іна ПРЫ БЫШ, 
га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла 
за ня тас ці на сель ніц тва 
ўпраў лен ня па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Коб рын ска га 
рай вы кан ка ма. — І для 
баць коў эка но мія — не трэ ба за 
кур сы пла ціць. Пас ля служ бы 
ма ла дыя лю дзі мо гуць па вы сіць 

ка тэ го рыю да D і ўлад ка вац ца 
кі роў цам аў то бу са.

У пер шую чар гу ўпраў лен не 
за ня тас ці зай ма ец ца 
аду ка цы яй тых, у ка го ня ма 
ні я кай пра фе сіі. Хоць ча сам 
на пе ра на ву чан не про сяц ца 
лю дзі з дып ло мам ВНУ: тыя ж 
эка на міс ты хо чуць атры маць 
ра бо чую спе цы яль насць. 
На кур сы бес пра цоў ных 
на кі роў ва юць у Брэст. Апла ту 
за пра езд і пра жы ван не бя рэ 
на ся бе служ ба за ня тас ці.

АДУ КА ЦЫЯ ПА ЗА ЯЎ КАХ
Па сло вах Але га То ку на, 
пе ра на ву чан не не за ня тых 
гра ма дзян да па ма гае 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 
пра цоў ны па тэн цы ял кра і ны. 
І ста тыс ты ка гэ та па цвяр джае: 
больш за 80 пра цэн таў лю дзей 
пас ля са ма стой на зна хо дзяць 
мес ца па но вай спе цы яль нас ці.

— Вя до ма, ка лі ў ча ла ве ка 
ёсць пра фе сія, то спа чат ку 
мы бу дзем да па ма гаць яму 
ўлад ка вац ца, — ка жа Алег 
Ва лер' е віч. — Ад нак ка лі на 
пра ця гу, на прык лад, паў го да 
ў нас не атрым лі ва ец ца 
па да браць яму ва кан сію, 
то раз гля да ем ва ры ян ты з 
пе ра пад рых тоў кай. Асаб лі вая 
ўва га на да ец ца мо ла дзі, якая 
ў асноў ным не мае во пы ту 
пра цы ці пра фе сіі ў прын цы пе. 
Зра зу ме ла, што ўча раш ні 
школь нік без спе цы яль нас ці не 
за ці ка віць най маль ні ка. Та му 
больш за па ло ву на кі ра ва ных 
на пра фе сій ную аду ка цыю — 
лю дзі да 30 га доў.

Служ ба за ня тас ці ста ра ец ца 
мак сі маль на хут ка да па маг чы 
ча ла ве ку па мя няць 
спе цы яль насць. Кур сы па 
роз ных пра фе сі ях доў жац ца 
не больш за год. Ле тась 
ся рэд ні тэр мін аду ка цыі 
склаў 3,7 ме ся ца. Так, за 
пяць ме ся цаў мож на стаць 
элект ра га за звар шчы кам 
ці ку ха рам, за ча ты ры — 
кі роў цам тра лей бу са. Менш 
чым за два ме ся цы вы ву чаць 
на ад мі ніст ра та ра ці кі роў цу 
па груз чы ка. Па пу ляр ны 
за ня ткі па ін тэ гра ва ных 
про фі лях: дзве-тры су меж ныя 
спе цы яль нас ці да зва ля юць 
быць больш па спя хо вым на 
рын ку і хут чэй улад ка вац ца. 
Бес пра цоў на га, з яго 
зго ды, мо гуць на кі ра ваць 
на пе ра пад рых тоў ку ў 
ад па вед нас ці з за яў кай 

кан крэт на га най маль ні ка. 
А зна чыць, пас ля ча ла ве ку 
бу дзе га ран та ва на мес ца. У 
гэ тым го дзе ка ля 40 пра цэн таў 
не за ня тых гра ма дзян на ву ча на 
ме на ві та па та кой пра гра ме.

ПАКЛАПАЦІЦЕСЯ 
АБ КВА ЛІ ФІ КА ЦЫІ
Кур сы пра хо дзяць на 
ба зе ка ле джаў, лі цэ яў, 
уні вер сі тэ таў, ва ўста но вах 
да дат ко вай аду ка цыі 
да рос лых. На прык лад, 
Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і 
пе ра пад рых тоў кі ра бот ні каў 
Мінп ра цы што год пры мае 
на пе ра на ву чан не больш 
за 800 бес пра цоў ных. 
ВНУ пра па ноў вае ім ка ля 
40 аду ка цый ных пра грам. 
Най больш за па тра ба ва ныя 
спе цы яль нас ці ся род 
слу ха чоў — сак ра тар, 
ад мі ніст ра тар, апе ра тар 
ме ха ні за ва ных і 
аў та ма ты за ва ных скла доў, 
агент па ар га ні за цыі 
аў та ма біль ных пе ра во зак.

— Ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 
кур сы пе ра пад рых тоў кі на 
ба зе ся рэд не спе цы яль най 
і вы шэй шай аду ка цыі. 
Яны пра вод зяц ца па та кіх 
про фі лях, як ла гіс ты ка, 
кі ра ван не пер са на лам, 
са цы яль ная ра бо та, 
бух гал тар скі ўлік і кант роль. 
Уся го 12 пра грам. Шмат 
бес пра цоў ных за піс ва ец ца 
на кур сы прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці. Там іх ву чаць 
скла даць біз нес-план, 
шу каць ідэі. Ар га ні зу ем 
так са ма вы яз ное на ву чан не: 
па за яў ках пра во дзім 
се мі на ры ў ін шых га ра дах, — 
рас каз вае рэк тар ВНУ Алег 
ЛІ СЕЙ ЧЫ КАЎ.

Ця пер рас пра цоў ва ец ца 
пад пра гра ма «Са дзей ні чан не 
за ня тас ці на сель ніц тва» 
на 2016-2020 га ды. Там 
так са ма на да ец ца ўва га 
пы тан ням пра фе сій на га 
на ву чан ня. «Мы цес на 
ўза е ма дзей ні ча ем з рэ гі ё на мі 
ў гэ тым пла не, — ка жа Алег 
То кун. — Кан чат ко выя ліч бы 
па куль не за цвер джа ны, 
але мы пла ну ем па вя лі чыць 
і коль касць на кі ра ва ных на 
аду ка цыю, і су му рэ сур саў на 
іх на ву чан не».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by
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Саў гас-кам бі нат «За ра», што на Ма зыр шчы не, — 
прад пры ем ства ма ла дое. Яно бы ло за сна ва на 
ў 1996 го дзе. Тым не менш вы твор часць, ар га ні за ва ная 
тут, з'яў ля ец ца пры кла дам для мно гіх. За 19 га доў 
да маг лі ся знач на га 
па ве лі чэн ня аб' емаў кар ма вой 
ба зы, па га лоўя жы вё лы, 
ма гут нас цяў пе ра пра цоў чых 
цэ хаў, па шы рэн ня сет кі 
фір мен на га ганд лю. Ды рэк тар 
саў га са-кам бі на та Алег СЛІНЬ КО 
пад крэс лі вае, што та кім 
чы нам за кла дзе на ас но ва 
для да лей ша га ста біль на га 
раз віц ця прад пры ем ства 
і ма тэ ры яль на га даб ра бы ту 
ка лек ты ву пры лю бых знеш ніх 
фак та рах.

За ня тасцьЗа ня тасць  ��

НО ВАЯ ПРА ФЕ СІЯ — 
ЗА ТРЫ МЕ СЯ ЦЫ

Як бес пра цоў ных ро бяць за па тра ба ва ны мі спе цы я ліс та мі

Пе ра ка на ны кі раў нік саў га са «За ра» Алег СЛІНЬ КО

У Бе ла ру сі сён ня на ліч ва ец ца больш за 27 ты сяч 
ва кан сій (у тым лі ку 8 ты сяч — у Мін ску). 
Тэ а рэ тыч на гэ та 27 ты сяч маг чы мас цяў 
знай сці пра цу. На прак ты цы ж улад ка вац ца 
не так прос та: ах вот ных больш, чым мес цаў, 
і ў ба раць бе за най маль ні ка вый гра юць 
са мыя кан ку рэн та здоль ныя. Каб прэ тэн дэн ты 
без ква лі фі ка цыі ці з не ак ту аль най спе цы яль нас цю 
не за ста ва лі ся за бор там, Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны сіс тэ ма тыч на ар га ні зоў вае 
пе ра пад рых тоў ку бес пра цоў ных. Сё ле та 
на гэ тыя мэ ты з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту бы ло 
вы дат ка ва на 37,5 міль яр да руб лёў. Ка ля шас ці 
ты сяч не за ня тых гра ма дзян ужо на кі ра ва на 
на пра фпад рых тоў ку з па чат ку го да. «Згод на 
з Кан сты ту цы яй, дзяр жа ва па він на ства раць 
умо вы для поў най за ня тас ці на сель ніц тва. 
Та му ка лі ча ла век не мо жа ўлад ка вац ца па той 
спе цы яль нас ці, што ў яго ёсць, дзяр жа ва бя рэ 
на ся бе аба вяз кі па яго пе ра на ву чан ні», — ад зна чае 
на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мінп ра цы 
Алег ТО КУН.

Жыл лё маёЖыл лё маё  ��

КАНКУРЭНЦЫЯ МОЦНАЯ. КАНКУРЭНЦЫЯ МОЦНАЯ. 
АЛЕ МЫ МАЦНЕЙАЛЕ МЫ МАЦНЕЙ


