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УЧАРАШНІЯ ШКОЛЬНІКІ, РАБОЧЫЯ І КІРАЎНІКІ
АДМАЎЛЯЮЦЬ
ПРАЗ УЗРОСТ
Саіскальніца Святлана хоць і мае
дыплом інжынера, але кім толькі ні
працавала. Была яна і загадчыцай
гаспадаркі ў дзіцячым садку, і пакаёўкай у гасцініцы.
— У дзіцячым садку толькі на пару месяцаў затрымалася. Не змагла больш.Там рэчы са склада знікалі — і папера туалетная прападала,
і прадукты... Усё прасілі спісваць, —
абураецца жанчына. — Пакаёўкай
таксама доўга не папрацуеш. У мяне
на хімікаты алергія пачалася. Пакуль
яшчэ не звальнялася, але новае месца ўжо шукаю.
Жанчына скардзіцца, што, нават
калі вакансія занесена ў базу, гэта
яшчэ не значыць, што месца свабоднае. «Колькі разоў было: тэлефаную, а мне кажуць, што ўжо ўзялі
чалавека».
Мінчанка спадзяецца ўладкавацца загадчыцай гаспадаркі ці адміністратарам. Тым больш вопыт маецца.
Ёсць, праўда, адна праблема — узрост. Наймальнікі, калі чуюць, што
Святлане 51 год, адразу адмаўляюць і больш нічога не распытваюць.
Па статыстыцы, дарэчы, найбольшы
працэнт беспрацоўных — менавіта
людзі ва ўзросце 50-54 гадоў.
А вось Дзмітрый упэўнены: працу
ён знойдзе хутка. За тыдзень малады чалавек паспеў схадзіць на некалькі субяседаванняў і яшчэ на тры
атрымаў запрашэнні.
— Дагэтуль быў начальнікам вытворчасці на прыватным прадпрыемстве, якое вырабляла элітную мэблю
і дзверы. А цяпер фірма закрываецца, — распавядае Дзмітрый пра
папярэднюю пасаду.
Асноўны «інструмент» пошуку
працы для хлопца — мабільны дадатак. Дзмітрый паказвае нам свой
акаўнт: там бачна, колькі чалавек
праглядзелі яго рэзюмэ, хто з наймальнікаў адмовіў у працы, а хто
яшчэ разглядае яго кандыдатуру.
Інжынер-тэхнолаг з вышэйшай адукацыяй прывык да добрых заробкаў:

Фота Надзеі БУЖАН.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Яе прыяцелька Дар'я па спецыяльнасці швачка, два гады адвучылася ў каледжы. Вакансій па яе профілі
хапае, і канкурэнцыя невялікая: на
86 месцаў у горадзе прэтэндуе 26 чалавек. Праўда, дзяўчына бегаць па
субяседаваннях не спяшаецца.
— Заробкі па гэтых вакансіях —
4-5 мільёнаў. Хацелася б 6. Мне далі
дзесяць паперак з накіраваннем на
прадпрыемствы, трэба паездзіць, —
з неахвотай заўважае нядаўняя навучэнка.
32-гадовая Вольга, інжынер-эканаміст-транспартнік, не можа знайсці працу ўжо больш за паўгода. «Я
з задавальненнем уладкавалася б
па дагаворы падраду, на пару месяцаў — такіх прапаноў цяпер шмат.
Хоць штосьці зарабляла б. Але ж,
каб не лічыцца ўтрыманцам, трэба
або адпрацаваць не менш за 183 дні
ў годзе, або мець даход за год пад
15 мільёнаў. Складана пралічыць, ці
ўдасца столькі атрымаць на дагаворах падраду. Даводзіцца адмаўляцца ад прапаноў, рэгістравацца беспрацоўнай, — дзеліцца праблемай
жанчына. — Лепш бы я не стаяла
на ўліку і не атрымлівала дапамогу
па беспрацоўі, а шукала самастойна
месца. Так боўтацца доўга можна».
Вольга спрабуе ўладкавацца праз
службу занятасці, бо ў іх інфармацыя пра вакансіі больш дакладная.
У інтэрнэце, прызнаецца, шмат арганізацый, што выстаўляюць прапановы, знаходзяцца ў «чорных» спісах:
дрэнныя водгукі пра іх пакідаюць
падману тыя саіскальнікі. Падазроныя вакансіі вылічыць нескладана.
Такія аб'явы доўга вісяць, хоць наймальнікі абяцаюць добрыя грошы і
офіс у цэнтры горада.
Заяўленыя заробкі, дарэчы, часта
не адпавядаюць рэальным.
— У вакансіі пішуць, што будуць
плаціць 4,5 мільёна, прыязджаеш
на месца — аказваецца, на мільён
менш. Бо на тым прадпрыемстве без
прэміі ўжо год сядзяць, — тлумачыць
Вольга.

Галоўны спецыяліст камітэта Ірына КАРНІЦКАЯ шукае,
што прапанаваць беспрацоўнаму.

летась на фірме было шмат заказаў,
таму і плацілі 1000-1200 долараў у
месяц. Цяпер хлопец разглядае вакансіі з прапановамі і ў сем мільёнаў.

ПРАДПРЫЕМСТВЫ
ХОЧУЦЬ
ПРАФЕСІЯНАЛАЎ
— Сярод саіскальнікаў шмат рабочых, людзей, звольненых за парушэнні працоўнай дысцыпліны, і тых,
хто доўгі час не працуе, — акрэслівае сітуацыю на сталічнай біржы
галоўны спецыяліст камітэта па
працы, занятасці і сацыяльнай
абароне Мінгарвыканкама Ірына
КАРНІЦКАЯ.
Цяж ка пры хо дзіц ца тым, хто
атрымліваў вышэйшую адукацыю
завочна. Напрыклад, быў чалавек
увесь час прадпрымальнікам, гандляваў на рынку, а адвучыўся завочна
на эканаміста і цяпер прэтэндуе на
гэту пасаду. «Тое ж самае з юрыстамі. Ну як чалавек можа займацца правам, калі дагэтуль працаваў
толькі на ўпакоўцы ў краме? — кажа
Ірына Карніцкая. — З гэтымі саіс-

кальнікамі праблема. Мы прапануем
ім перанавучанне — на бухгалтараў,
аператараў ПЭВМ».
Большасць шукае працу па спецыяльнасці. Але свае магчымасці гараджане ацэньваюць цвяроза. Таму
кандыдаты, няхай і з дыпломам ВНУ,
якія даўно не працавалі і ўжо страцілі кваліфікацыю, гатовы разглядаць
любыя варыянты.
Прасцей за ўсё, напэўна, знайсці
месца ў гандлі ці грамадскім харчаванні. Там рэгулярна набіраюць
пра даў цоў, кант ра лё раў-ка сі раў,
кухараў, ахоўнікаў, адміністратараў
залаў. Буйныя крамы абяцаюць заробкі да 8 мільёнаў, маленькія — да
4. Хутка спатрэбяцца работнікі на
сезонныя рынкі.
Пакуль сітуацыя на сталічным
рынку працы застаецца адносна напружанай. З пачатку года вакансій
стала на 28 працэнтаў менш, а колькасць беспрацоўных вырасла амаль
на 19 працэнтаў.
— Прафесійна-кваліфікацыйны
дысбаланс узмацніўся. Асабліва ў
асобных прафесійных групах. Калі
раней наймальнікі не маглі ўкамплектаваць вакансіі некваліфікава-

най рабочай сілы, то з 2015 года сітуацыя кардынальна змянілася. Гэтыя
месцы цяпер у ліку дэфіцытных і карыстаюцца павышаным попытам, —
адзначае начальнік аддзела аналізу і рэгулявання рынку працы
камітэта Святлана ЛЯВОНЧЫК.
Напрыклад, на пяць вакансій грузчыкаў прэтэндуе 600 беспрацоўных,
на пасаду рабочага зелянбуда — 100
чалавек.
Што да працанедастатковых вакансій, то ўжо другі год сярод іх пераважаюць прапановы ў галіне аховы
здароўя і сацыяльных паслуг. Таксама
патрабуюцца начальнікі аддзела (і іншыя кіраўнікі першага ўзроўню), аператары сувязі, менеджары, электраманцёры на рамонце паветраных ліній
электраперадачы (для апошніх адкрыта 100 вакансій). Асаблівасць красавіка — рост попыту з боку наймальнікаў
у будаўніцтве. Шукаюць муляраў (для
іх у горадзе ёсць 116 прапаноў), цесляроў (гатовы прыняць 90 чалавек),
тынкоўшчыкаў, арматуршчыкаў.
Праўда, адзначаюць спецыялісты,
нават калі на трох саіскальнікаў налічваецца сотня свабодных месцаў,
гэта не значыць, што іх будзе проста заняць. Кваліфікацыя кандыдата можа не супадаць з заяўленымі
патрабаваннямі наймальніка. «Калі
чалавек усё жыццё працаваў слесарам механазборачных работ і мае
трэці разрад, а ў вакансіі пазначана,
што патрэбны пяты-шосты, — яго
не возьмуць. Няважна, што вялікі вопыт працы, — каментуе Ірына
Карніцкая. — Раней маглі часова
запрасіць чалавека, прыгледзецца
да яго і прысвоіць разрад, калі работнік здольны выконваць неабходную
працу. Цяпер прадпрыемствы гэтага
не робяць, адразу бяруць прафесіяналаў».
Саіскальнікам раяць: заўважылі
цікавую вакансію — хутчэй тэлефануйце. У наймальніка шматканальная «пастаўка» кандыдатаў, таму
прывабнае месца можа значыцца ў
базе ўсяго гадзіну.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

ЧАРГА НА ПАСАДУ... ДВОРНІКА ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

У правінцыі вельмі шмат ахвотнікаў стаць дворнікам, прыбіральшчыкам памяшканняў, санітаркай
або ліфцёрам. Эксперты тлумачаць нечаканы попыт на некваліфікаваную працу некалькімі прычынамі. Тыя, хто мае шэры даход,
жадаюць такім чынам легалізавацца. «Усё роўна, дзе працаваць»
індывідуальным прадпрымальнікам, якія працягваюць гандляваць
несертыфікаванай прадукцыяй.
Адбіваецца на сітуацыі на рынку
працы і аптымізацыя штатаў на
прадпрыемствах, арганізацыях,
перспектыва павышэння пенсійнага ўзросту.

ЁСЦЬ І ЭКЗАТЫЧНЫЯ ВАКАНСІІ
— У апошні час да нас сталі часцей
звяртацца бухгалтары (нават галоўныя.
— Аўт.) і эканамісты. Іх або скарацілі, або
яны засталіся без працы праз закрыццё
арганізацыі. Нямала прыходзіць людзей
з вышэйшай адукацыяй. Але вакансіі ў
асноўным рабочыя: прадавец, слесар па
рамонце аўто, электрамеханік па рамонце электраабсталявання. Неабходны цырульнікі, прадаўцы, кантралёры-касіры,
кухары, — расказвае Алена ШАВЕЛЬ,
галоўны спецыяліст аддзела прафарыентацыі і прафадукацыі ўпраўлення па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне
насельніцтва Віцебскага гарвыканкама.
У пачатку года ў абласным цэнтры
праз біржу шукалі працу больш за 2,5
тысячы чалавек. 31% з іх — ва ўзросце
да 30 гадоў, большасць — 35-гадовыя і
старэйшыя.
— Вакансія дворніка нарасхват. Шмат
хто хоча стаць санітаркай. Дастаткова дэфіцытная пасада — прыбіральнік
памяшканняў, — працягвае спадарыня
Шавель.
Новая тэндэнцыя: навучанне работнікаў па заказе наймальнікаў. У прыватнасці, на адным з абутковых прадпрыемстваў
пастаянна не хапае рабочых, швачак. Адпаведныя аб'явы транслююць у «бягучым
радку» па тэлебачанні. Мае вялікую патрэ-

бу ў прадаўцах віцебская гандлёвая арганізацыя. І на біржы працы задавальняюць
попыт. Праўда, наваспечаныя гандляры
потым пераходзяць у буйныя гандлёвыя
сеткі — бо там вышэйшы заробак.
Перыядычна бываюць і вельмі, скажам
так, экзатычныя вакансіі.
— Санітар быў неабходны... моргу. Калегі мае ўсё думалі, гадалі, хто захоча там
працаваць? Прапанавалі мужчыну, якому
каля 45 гадоў. Не пагадзіўся. А хлопец,
зусім малады, пайшоў. Не медык, дарэчы, — дзеліцца суразмоўца.
Бываюць жыццёвыя сітуацыі, калі з-за
раптоўнай інваліднасці людзі не могуць
працаваць на высокай пасадзе. Напрыклад, пасля аварыі мужчыну з дзвюма
вышэйшымі адукацыямі прыйшлося перавучвацца на ліфцёра.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ БЕСПРАЦОЎНЫМ
Спецыялісты па працаўладкаванні расказалі пра тыповыя памылкі прэтэндэнтаў
на пасады. Недастаткова адправіць працадаўцу рэзюмэ па электроннай пошце.
На кандыдата любы наймальнік жадае
паглядзець.
Моладзь хоча ўсё і адразу: заробак не
менш за 8 мільёнаў, прымальны рэжым
працы, зручнае месца размяшчэння... Але
тут можа атрымацца, як у анекдоце пра
слана ў заапарку: «З'есці ён столькі, можа, і з'еў бы, але хто яму дасць»?
Калі прадстаўнік наймальніка задае
прэтэндэнту на пасаду пытанні, нельга
пры адказах выкарыс тоўваць часціцу
«не». Напрыклад, калі пытанне пра навык, якім кандыдат не валодае, лепш адказаць: «Навучуся!», «Мне будзе цікава

навучыцца», «Рознаму за жыццё вучыўся, і гэта змагу!» Той, хто ў канкурэнтнай
барацьбе за пасаду адказвае падобным
чынам, атрымлівае перавагу.
Не варта спакушацца абяцаннямі рознага роду курсаў хутка зрабіць са сваіх
слухачоў прафесіяналаў. Напрыклад, цырульніка — за пару месяцаў. Потым з такім дыпломам уладкавацца будзе амаль
немагчыма. З цэнтра занятасці, дарэчы,
адпраўляюць на навучанне цырульнаму
майстэрству бясплатна, яно доўжыцца
8 месяцаў. Патрабаванне адно — штодня, акрамя выхадных, хадзіць на заняткі.
Пропускі без уважлівых прычын могуць
скончыцца патрабаваннем кампенсаваць
немалыя выдаткі.
Апроч іншага, у цэнтрах занятасці дапамагаюць распачаць сваю справу. Можна скончыць курсы, дзе вучаць прадпрымальніцтву. Пасля абароны бізнес-плана
атрымліваюць дзяржаўную субсідыю.
Гэтыя грошы вяртаць у бюджэт не трэба. Памер субсідыі залежыць ад сумы
бюджэту пражытковага мінімуму і віду
дзейнасці (пачынаючы ад 11 бюджэтаў).
Гэтага можа быць дастаткова, каб закупіць пэўнае абсталяванне, арандаваць
памяшканне і распачаць невялікую вытворчасць.
Спецыялісты дапамогуць і «перакваліфікавацца» ў рамеснікі. Было б толькі
жаданне, ды рукі б раслі «з правільнага
месца».
Апошнім часам беспрацоўныя часта
сталі тэлефанаваць на «прамыя лініі»
высокапастаўленым чыноўнікам і дэпутатам, каб тыя ім дапамаглі ўладкавацца
на працу. Але наўрад ці губернатар, яго
намеснікі, парламентарый зробяць гэта
лепш, чым адпаведны спецыяліст у цэнтры занятасці.
Яшчэ адна правераная гадамі практыка — знайсці месца «па знаёмстве».
Добра, калі сярод былых аднакласнікаў,
прыяцеляў або суседзяў ёсць працадаўцы або тыя, хто можа «замовіць слоўка».
Аднак гэта яшчэ не гарантыя, што працоўныя адносіны складуцца ўдала.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
pukshanskі@zvіazda.by

по объекту «12-этажный жилой дом
со встроенными помещениями № 31
(по генплану) в микрорайоне Малиновка-6.
Встроенные помещения»

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление
капитального строительства Запад», зарегистрированное Мингорисполкомом
05.01.2015 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192400611.
Юридический адрес: 220025, г. Минск, ул. Сергея Есенина, 4-107, тел./факс
234-16-99. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30
до 16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Выполняя функции заказчика, в течение последних трех лет государственным
предприятием «Управление капитального строительства Запад» построены и
введены в эксплуатацию объекты:
- жилые дома № 6, 8, 10, 14 по ул. Каролинской;
- жилой дом № 4 по ул. С. Есенина;
- жилой дом № 14а по ул. Короля;
- жилые дома № 12, 16, 22 по ул.Чюрлёниса;
- жилой дом № 6 по ул. С. Есенина.
Цель проекта – строительство административно-торгового помещения
для реализации непродовольственных товаров общей площадью 172,17 кв.м
на первом этаже 12-этажного 2-секционного 110-квартирного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями универсального назначения № 31
(по генплану) в микрорайоне «Малиновка-6» в г. Минске.
Строительство осуществляется за счет средств физических или юридических лиц.
Начало основного периода строительства объекта – октябрь 2015 года.
Окончание строительства – апрель 2016 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу, получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 27.09.2011 № 732-15/11, от 30.11.2011 № 983-15/11, 12.06.2015
№ 358-15/15.
Участок площадью 0,2345 га предоставлен в общее долевое временное пользование государственному предприятию «Управление капитального строительства
Запад» решением Мингорисполкома от 28.01.2016 № 178. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка от 16.10.2013 № 500/1032-8354.
Получено разрешение Госстройнадзора от 18.03.2016 № 2-203Ж-004/12.
Генеральный подрядчик – ООО «МИРАЛИТ».
Жилой дом запроектирован 12-этажным 2-секционным, всего квартир – 117.
Конструкция здания – монолитный каркас со стенами из ячеистобетонных
блоков.
Для привлечения дольщиков к строительству по договору создания
объекта долевого строительства для юридических и физических лиц предлагается:
- встроенное помещение административно-торгового назначения для реализации непродовольственных товаров без учета выполнения внутренних отделочных работ общей площадью 172,17 кв.м на 1-м этаже жилого дома стоимостью
за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 990 долларов США,
по курсу, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на день
оплаты.
Условия оплаты – единовременная оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме.
Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до окончания
срока действия договора.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
Для заключения договоров необходимы:
- паспорт (свидетельство о регистрации для индивидуальных предпринимателей) и личное присутствие лица, с которым будет заключаться договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься с 14.04.2016. До
заключения договора создания объекта долевого строительства обязательно
осуществляется предварительный осмотр объекта долевого строительства.
Срок действия настоящей проектной декларации – до момента опубликования
новой проектной декларации, которая отменяет действие опубликованной ранее.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ
по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, ул. С. Есенина, 4-107, тел.: (017)234-16-99, (044)795-44-44.

