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Сі ту а цыя на рын ку пра цы 
ў кра і не ста біль ная, 
а коль касць за ня тых 
у эка но мі цы за ста ец ца 
прак тыч на ня змен най. 
У агуль на рэс пуб лі кан скім 
бан ку ва кан сій да ступ на 
звыш 80 ты сяч пра па ноў, 
боль шасць з якіх ра бо чыя 
спе цы яль нас ці. 
Пра гэ тыя і ін шыя ака ліч нас ці 
по шу ку ра бо ты рас ка за лі 
спе цы я ліс ты.

На ву чан не пад за каз 
і са ма стой ны по шук

За 2019-ы ў служ бу за ня тас ці 
звяр ну ла ся больш за 140 ты сяч 
ча ла век, з якіх больш чым сот-
ні ты сяч ака за на са дзей ні чан не 
па пра ца ўлад ка ван ні. Сё ле та ў 
краі не ад зна ча ец ца ажыў лен не 
з бо ку пра па ноў ра бо чай сі лы, 
а так са ма рас це коль касць ва-
кан сій і по пыт на ра бо чую сі лу, 
па ве да мі ла Алё на ДАКУКІ НА, 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня па лі ты кі за ня тас ці 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Бе ла ру сі:

— Важ ны ас пект у ра бо це служ-
бы за ня тас ці — най хут чэй шае вяр-
тан не бес пра цоў на га на ры нак 
пра цы. Каб ча ла век, які стра ціў 
ра бо ту, хут чэй яе знай шоў. Гра-
ма дзя не так са ма ак тыў на шу ка-
юць ра бо ту са ма стой на, час цей за 
ўсё праз ін тэр нэт. Рас це коль касць 
зва ро таў і да агуль на рэс пуб лі кан-
ска га бан ка ва кан сій, які за дзе-
вяць ме ся цаў на ве да лі больш за 
12 міль ё наў ра зоў. Сё ле та тэмп рос-
ту коль кас ці за ня тых склаў 99,8 %, 
і гэ ты ўзро вень ста біль ны ця гам 
уся го на зва на га пе ры я ду.

У апош нія га ды служ ба за ня-
тас ці пе ра гле дзе ла па ды хо ды да 
ма ні то рын гу рын ку пра цы. Но вым 
кро кам ста ла вы зна чэн не пе ра лі-
ку тэ ры то рый з на пру жа най сі ту а-
цыяй у сфе ры пра ца ўлад ка ван ня — 
дэ прэ сіў ных ра ё наў. Сё ле та гэ та 53 
тэ ры то рыі, боль шасць з якіх (па 15) 
зна хо дзіц ца ў Ві цеб скай і Ма гі лёў-
скай аб лас цях. Пры гэ тым амаль 
80 % тэ ры то рый з пе ра лі ку ця гам 
го да па леп шы лі сі ту а цыю.

У кра і не пра во дзіц ца ра бо та 
па раз віц ці і пад трым цы вы со кай 
ма ты ва цыі гра ма дзян да ак тыў-
на га по шу ку ра бо ты, ад зна чы ла 
Алё на Да ку кі на:

— Уліч ва юц ца ін ды ві ду аль ныя 
асаб лі вас ці, тэ ры та ры яль ны раз-
рэз, ана лі зу ец ца ін фар ма цыя, хто 
па трэб ны. Асноў ны ак цэнт ро-
біц ца на па трэ бах най маль ні ка. 
Ары ен ту юц ца не прос та на на ву-
чан не бес пра цоў ных, а на на ву-
чан не пад за каз (та кіх больш за 
60 % ад усіх, хто пе ра вуч ва ец ца), 
што га ран туе стап ра цэнт нае пра-
ца ўлад ка ван не. Сё ле та больш за 
4000 бес пра цоў ных на кі ра ва на 
на на ву чан не. Гэ та ка ля 5 % ад 
усіх, хто мае па трэ бу ў ра бо це. 
Ха це ла ся б боль шай ак тыў нас ці 
з бо ку са міх бес пра цоў ных, бо 
най маль нік па тра буе на шмат 
боль ша га ўзроў ню ква лі фі ка цыі 
лю дзей, чым той, якім яны ва ло-
да юць ця пер.

Бес пра цоў ныя мо гуць прай-
сці на ву чан не больш чым па 
100 пра фе сі ях. Ка ля дзе ся ці з 
іх ін тэ гра ва ныя: ка лі ад на ча со-
ва лю дзі атрым лі ва юць дзве і 
больш спе цы яль нас ці, у асноў-
ным па ра бо чых пра фе сі ях — 
на прык лад, тын коў шчык-ма ляр 
ці аб лі цоў шчык-плі тач нік. Тыя, 
хто не пра ца ўлад ка ваў ся пас ля 
пер ша га на ву чан ня, ма юць пра-
ва зноў звяр нуц ца ў служ бу за-
ня тас ці, і больш за 90 % з іх ужо 
зна хо дзіць ра бо ту.

20 ты сяч ва кан сій 
для ста лі цы

У Мін ску па ста ян на рас це 
по пыт на ра бо чую сі лу. Сё ле та 
што ме сяц пра па ноў ва ец ца ка ля 
20 ты сяч ва кан сій. Ся род за па-
тра ба ва ных — ма шы ніс ты элект-
ра цяг ні коў, пра даў цы, кант ра лё-
ры, ка сі ры, по ва ры, кан ды та ры 
і ін шыя. 77 % тых, хто пра цуе ў 
ста лі цы, за ня тыя ў эка но мі цы, і 
іх до ля па вя ліч ва ец ца.

Служ ба за ня тас ці па ста ян-
на пра во дзіць ме ра пры ем ствы, 
скі ра ва ныя на са дзей ні чан не за-
ня тас ці гра ма дзян. Мі ні-кір ма-
шы ва кан сій (што тыд нё ва), два 
ра зы на год агуль на га рад скія 
кір ма шы, дні прад пры ем стваў, 
вы яз ныя кір ма шы на са міх прад-
пры ем ствах.

— Важ на рас ка заць ча ла ве ку 
пра ра бо чае мес ца і пра фе сію, 
якая за яў ля ец ца най маль ні кам. 
Рэа лі зу юц ца і но выя фор мы, на-
прык лад элект рон ныя кір ма шы 
ва кан сій, у якіх паў дзель ні ча ла 
ўжо больш за 50 най маль ні-
каў. І за гэ тай фор май ра бо ты 
бу ду чы ня, — лі чыць Тац ця на 
КУ ДЗЕ ВІЧ, на мес нік стар шы ні 
ка мі тэ та — на чаль нік упраў-
лен ня за ня тас ці на сель ніц тва 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма. — Мы пра во дзім 
так са ма ад рас ныя ме ра пры ем-

ствы для мэ та вых груп: лю дзей, 
якія ма юць аб ме жа ван ні па ста не 
зда роўя; гра ма дзян, якія вый шлі 
з мес цаў зня во лен ня або ля чэб-
на-пра цоў ных пра фі лак то ры яў. 
У ме жах гэ тых су стрэч мы пра-
во дзім кан суль та цыі і ары ен ту ем 
лю дзей на пра ца ўлад ка ван не.

Мно гія бес пра цоў ныя до сыць 
прад пры маль ныя, і ім пра па ну-
юць рэа лі за ваць ся бе ў са ма-
за ня тас ці. Больш за 90 ча ла век 
ар га ні за ва лі та кім чы нам улас-
ную спра ву. Сфар мі ра ва ны банк 
ча со вых, се зон ных ра бот, якія 
так са ма пра па ну юць лю дзям. 
Больш чым ты ся ча ча ла век паў-
дзель ні ча ла ў аплат ных гра мад-
скіх ра бо тах. І гэ та маг чы масць 
атры маць пры бы так, па куль не 
зной дзец ца па ста ян ная ра бо та. 
Усе па слу гі, якія пра па ну юц ца 
гра ма дзя нам сацс луж бай, бяс-
плат ныя, за пэў ні ла Тац ця на Ку-
дзе віч:

— Гра ма дзя нам, якія ма юць 
аб ме жа ван ні па ста не зда роўя і 
пра цоў ныя рэ ка мен да цыі (ін ва-
лі ды ІІ, ІІІ гру пы), а та кіх больш 
за 8000, мы на кі роў ва ем за пра-
шэн ні ў на шу служ бу. Згод на з 
пра гра май пра цоў най адап та цыі 
мы сты му лю ем най маль ні каў, і 
да іх пры хо дзяць гэ тыя гра ма-
дзя не, якія ця гам го да адап ту-
юц ца. Яны атрым лі ва юць маг чы-
масць на быць пра цоў ныя на вы кі 
на ра бо чым мес цы. Гэ та важ на, 
бо ча ла век адап ту ец ца і пры хо-
дзіць на па ста ян ную ра бо ту ўжо 
пад рых та ва ным.

Пе ра ся лен не 
і суб сі дыі 

на сваю спра ву
Сі ту а цыя на рын ку пра цы Мін-

скай воб лас ці так са ма ха рак та-
ры зу ец ца па ве лі чэн нем коль-
кас ці ра бо чых мес цаў. Уз ро вень 
бес пра цоўя тут 0,2 %, што менш, 
чым у ін шых рэ гі ё нах.

— У воб лас ці пра цуе 686 ты сяч 
ча ла век. Гэ та амаль стап ра цэнт-
ны ўзро вень за ня тас ці, — ад зна-
чы ла На тал ля ІГ НА ТО ВІЧ, на-
мес нік стар шы ні ка мі тэ та па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль-

най аба ро не Мі набл вы кан ка-
ма. — Ак тыў на шу ка юць ра бо ту 
ў ма лым біз не се і са ма за ня тас-
ці. На раз віц цё ўлас най спра вы 
ў воб лас ці сё ле та атры ма лі суб-
сі дыі (11 бюд жэ таў пра жы тач на га 
мі ні му му ў го ра дзе, 13 — на ся-
ле) 219 ча ла век. Ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі рэ гіст ру юц ца 
ў сфе рах па слуг, на прык лад у 
га лі нах цы руль ніц тва, бы та во-
га аб слу гоў ван ня, вы твор час ці, 
па слуг СТА.

Не кож ны ча ла век мо жа знай-
сці ра бо ту па мес цы жы хар ства, 
та му служ бы за ня тас ці пра па ну-
юць гра ма дзя нам та кі ва ры янт, 
як пе ра ся лен не. Сацс луж ба пры 
гэ тым су пра цоў ні чае з най маль-
ні кам з ін ша га ра ё на, скла дае 
трох ба ко вы да га вор, і ча ла век з 
сям' ёй пе ра яз джае ў ін шы рэ гі ён, 
дзе яму да юц ца ра бо та і жыл лё. 
Сё ле та та кім чы нам пе ра еха лі 
ўжо 35 сем' яў.

Ак тыў на ў воб лас ці пра цу-
юць з людзь мі, якія не мо гуць 
пра ца ўлад ка вац ца на агуль ных 
пад ста вах: ін ва лі да мі, асо ба мі, 
якія вяр ну лі ся з тур маў; ма ту ля-
мі, што вый шлі з дэ крэ ту.

— У ме жах адап та цыі ін ва-
лі даў ІІ, ІІІ гру пы най маль ні кам 
кам пен су юць част ку за ра бот най 
пла ты такіх ра бот ні каў. Гэ та адзін 
з ма ты ву ю чых фак та раў для ра-
бо та даў ца, і мно гія ў гэ тым за-
ці каў ле ны, — да да ла На тал ля 
Іг на то віч. — Яшчэ адзін кі ру нак 
пра ца ўлад ка ван ня — ства рэн не 
но вых ра бо чых мес цаў, як пра ві-
ла, вы со ка тэх на ла гіч ных. За пла-
на ва на ства рыць сем ты сяч та кіх 
мес цаў. Ся род най маль ні каў па 
воб лас ці гэ та Geely ў Ба ры саў-
скім ра ё не, 57 мес цаў ство ра на 
кам па ні яй «Юні міт» у Сма ля віц-
кім ра ё не, 31 — кам па ні яй «Ін тэр-
транс аў та» ў Дзяр жын скім.

Па трэ ба ў кад рах у Мін скай 
воб лас ці сё ле та звыш 18 ты сяч 
ва кан сій, ле тась іх бы ло 14 ты сяч. 
На ад на го бес пра цоў на га ўмоў на 
пры па дае па 12 пра па ноў ра бо-
ты. За па тра ба ва ны жы вё ла во ды, 
заа тэх ні кі, ве тэ ры на ры, ура чы, 
мед сёст ры.

Іры на СІ ДА РОК.
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Та кія су ад но сі ны коль кас ці бес пра цоў ных 
і коль кас ці пра па ноў ра бо ты на Мін шчы не. 
А як у ін шых рэ гі ё нах?
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ЗАО «Евробанк» извещает о проведении седьмых повторных торгов в электронной форме в виде открытого 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Евробанк» 

(далее – электронные торги).
Продавец – ЗАО «Евробанк».

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» – torgi.gov.by.

Продолжительность электронных торгов – 30 календарных дней (с 18.11.2019 г. по 17.12.2019 г.)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ:

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета торгов, 

бел. руб. c НДС

Шаг торгов (5 %), 

бел. руб.

Сумма задатка (5 %), 

бел. руб.
Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение с инв. № 500/С-35055, общая площадь 1432 кв. м, 
4 этажа, расположенное на земельном участке площадью 0,1235 га с кад. ном. 
500000000007006447, который находится на праве аренды по 31.01.2023 г., по 
адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5

1 174 706,04 58 735,30 58 735,30

– пригодно для размещения банков и финансовых организаций;

– установлены дополнительные системы защиты от взлома;

– внутренняя и внешняя отделка здания;

– имеются все инженерные коммуникации;

– система кондиционирования;

– оборудованы офисные помещения;

– расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;

– отличное транспортное сообщение;

– 630 м от МКАД;

– охраняемая территория с видеонаблюдением;

– парковочные места на территории.

Лот 
№ 2

Сеть волоконно-оптических кабелей (волоконно-оптический кабель на объекте 
ТРЦ «Град» и волоконно-оптическая линия на участке: помещение АТС (г. Минск, 
ул. Тимирязева 125/8) – серверная РКЦ-2 (г. Минск, ул. Тимирязева, 123/4))

8 760,00 438,00 438,00

– высокая скорость передачи информации (от 1 до 10 Гбит/с на 
расстоянии 1 км);

– небольшие габаритные размеры и масса кабелей;

– высокая помехозащищенность волоконно-оптических кабелей

Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк», 
включая фотографии, можно получить на сайте: http://www. torgi.gov.by.

Также с имуществом, выставляемым на электронные торги, можно ознакомить-
ся по месту его нахождения, предварительно согласовав время по тел. +375 29 
141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» Хвостович Сергей Валерьевич).

Для участия в электронных торгах по Лотам №№ 1–2 в период с 18 ноя-
бря 2019 года по 17 декабря 2019 года необходимо зарегистрироваться 
на электронной торговой площадке «Единая система электронных 
торгов» – torgi.gov.by и сделать ставку (при условии наличия на счете 
участника торгов, открытом на электронной площадке, достаточной суммы 
средств для внесения задатка) в размере 5 % от начальной цены имущества. 

Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет 5 % от начальной цены 
предмета аукциона.

Электронные торги проводятся в соответствии с Постановлением Советом 
Министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица».

Победителем электронных торгов является лицо, предложившее наиболь-
шую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов про-
изводится победителем электронных торгов по фактическим затратам. 

В случае если электронные торги признаны несостоявшимися, в силу того, 
что ставка сделана только одним участником, предмет торгов продается это-

му участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

По результатам электронных торгов составляется протокол в двух экзем-
плярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с 
даты проведения электронных торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных 
торгов, предмете торгов можно получить по тел. +37529 308 38 37 (Алена 
Александровна). 
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