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Ка мi тэт па пра цы, за ня тас цi 

i са цы яль най аба ро не Мiн-

гар вы кан ка ма пры пад трым-

цы Мi нiс тэр ства пра цы i са-

цы яль най аба ро ны пра вёў 

элект рон ны кiр маш ва кан-

сiй, на якiм бы ло за яў ле на 

1104 сва бод ныя ра бо чыя 

мес цы.

Удзел у зга да ным кiр ма шы з 

бо ку най маль нi каў пры ня ло во-

сем ста лiч ных ар га нi за цый: ААТ 

«МАЗ» — кi ру ю чая кам па нiя хол-

дын га «Бел аў та МАЗ», ААТ «Кры-

нi ца», ААТ «Мiн скi мя са кам бi нат», 

во сем фi лi ялаў Мiнск тран са, 

УП «Мiнск во да ка нал», УП «Мiнск-

ка мун цеп ла сет ка», РУП «Бел-

мед прэ па ра ты» i 5-я га рад ская 

клi нiч ная баль нi ца.

Элект рон ны кiр маш ва кан-

сiй — вель мi зруч ная рэч. Яна 

дае маг чы масць не вы хо дзя чы 

з до му азна ё мiц ца з ак ту аль ны-

мi ва кан сi я мi i на ват па да браць 

са бе пры дат ную. Та му што лю-

бы ча ла век мо жа ад ра зу ж пе ра-

даць сваё рэ зю мэ ар га нi за цыi ў 

ан лайн-рэ жы ме, атры маць элект-

рон ную кан суль та цыю, за даў шы 

не аб ход ныя пы тан нi прад стаў нi-

ку най маль нi ка, у пры ват нас цi аб 

рэ жы ме i ўмо вах пра цы, за роб ку i 

iн шыя. Мож на так са ма атры маць 

за пра шэн не на су моўе ў рэ жы ме 

рэ аль на га ча су.

Пры чым та кая элект рон ная 

па слу га да ступ ная ўсiм жы ха-

рам кра i ны, i яна знач на ска ра чае 

пе ры яд по шу ку ра бо ты — та му 

па доб ныя кiр ма шы ва кан сiй ця-

пер пра хо дзяць рэ гу ляр на. Тым 

больш што ў сён няш нiх эпi дэ мi я-

ла гiч ных умо вах гэ тая фор ма са-

дзей нi чан ня пра ца ўлад ка ван ню 

ад па вя дае ўсiм па тра ба ван ням 

бяс пе кi i, зна чыць, асаб лi ва за-

па тра ба ва ная.

Што ж пра па ноў ва ла ста лi ца 

па тэн цый ным кан ды да там на 

пра ца ўлад ка ван не? Са мую вя лi-

кую зар пла ту га ра джа нам пра па-

на ваў Мiнск во да ка нал. На гэ тым 

прад пры ем стве вi сiць сва бод ная 

ва кан сiя (на ват дзве ва кан сii, ка лi 

дак лад ней) на чаль нi ка стан цыi. 

Прад пры ем ства га то ва пла цiць 

за гэ тую па са ду 1650 руб лёў у 

ме сяц.

Са мая ма лень кая зар пла-

та — у ва кант най па са ды «пры бi-

раль шчык тэ ры то рый» у тра лей-

бус ным пар ку № 5. Тут га то вы 

пла цiць та ко му ра бот нi ку ўся го 

220 руб лёў.

Ся род ра бо чых мес цаў з не-

вя лi кi мi за роб ка мi — да 500 руб-

лёў — мож на ад зна чыць та-

кiя ва кан сii, як гар дэ роб шчык 

(490 руб лёў) i мый шчык по су ду 

(500 руб лёў) — у аў то бус ных пар-

ках Мiнск тран са, апра цоў шчык 

тэх на ла гiч ных ёмiс тас цяў i та ры 

(480 руб лёў) i ла ба рант-мiк ра бiё-

лаг (так са ма 480 руб лёў) — у РУП 

«Бел мед прэ па ра ты», ра бо чы па 

комп лекс ным пры бi ран нi i ўтры-

ман нi до ма ўла дан няў (500 руб-

лёў) — у ад ным са ста лiч ных 

ЖЭУ, вы ха валь нiк iн тэр на та (465 

руб лёў) — у ААТ «Мiн скi мя са-

кам бi нат».

Ад ну з са мых шмат лi кiх груп 

скла да юць ва кан сii з за роб кам у 

500—750 руб лёў. Ся род iх мож на 

ўба чыць пра па но ву па пра ца ваць 

кi роў цам трам вая за 635 руб лёў у 

ме сяц, ман цё рам шля ху ў фi лi яле 

трам вай на га пар ка — за 750 руб-

лёў. Ёсць ва кан сiя спе цы я лiс та па 

знеш не эка на мiч най дзей нас цi на 

ААТ «МАЗ» — з за роб кам так са-

ма ў 750 руб лёў, кан дук та ра ў аў-

то бу се — 650 руб лёў, цес ля ра на 

Мiнск во да ка на ле — 750 руб лёў, 

iн жы не ра па ме ха нi за цыi i аў та-

ма ты за цыi вы твор чых пра цэ саў 

у «Бел мед прэ па ра тах» — з за-

роб кам 642 руб лi.

Пры блiз на ў тым жа дыя па-

зо не ста лiч ныя прад пры ем ствы 

га то вы пла цiць iн жы не ру пра мыс-

ло вай бяс пе кi, сле са ру па аб слу-

гоў ван нi цеп ла вых се так i сле са-

ру па ра мон це аў та ма бi ляў, а так-

са ма пра даў цам, кла даў шчы кам, 

апе ра та рам ка цель нi.

Ня ма ла прад стаў ле на ва кан-

сiй i з за роб кам у дыя па зо не 

ад 750 i да 1000 руб лёў. У iх лiк 

ува хо дзiць, на прык лад, ва кан сiя 

ма ля ра на ААТ «МАЗ» (800 руб-

лёў), вы твор цы на ту раль най каў-

бас най аба лон кi на ААТ «Мiн скi 

мяса кам бi нат» (так са ма 800 руб-

лёў, ча ты ры сва бод ныя мес цы).

Кi раў нi ку сту дыi (ка лек ты ву) 

ама тар скай мас тац кай твор час-

цi УП «Мiнск во да ка нал» га то вы 

пла цiць 1000 руб лёў. Са нi тар цы 

ў 5-й га рад ской клi нiч най баль нi-

цы абя ца юць за ро бак у 900 руб-

лёў, пры чым, мяр ку ю чы па на яў-

ных да ных, баль нi цы па тра бу ец-

ца 130 са нi та рак.

У ме жах 750—1000 руб лёў 

прад пры ем ствы ў Мiн ску га то-

выя пла цiць так са ма ку ха рам, 

кi роў цам, эка на мiс там, ма шы-

нiс там аў та ма бiль на га кра на, 

сле са рам, бух гал та рам, элект-

ра ман цё рам.

Пры кмет на менш прад стаў-

ле на ва кан сiй з зар пла тай у 

1000—1500 руб лёў. Так, ААТ 

«МАЗ» абя цае пла цiць 1007 руб-

лёў свiд ра валь шчы ку i 1046 руб-

лёў — ста ноч нi ку шы ро ка га

про фi лю. Мiн скi мя са кам бi нат

пра па нуе 1200 руб лёў аб валь-

шчы кам мя са. А 5-я га рад ская 

клi нiч ная баль нi ца, якую мы ўжо 

згад ва лi кры ху ра ней, абя цае за-

ро бак у 1300 руб лёў ме ды цын-

скiм сёст рам, пры чым па каз вае, 

што мае па трэ бу ў 100 та кiх спе-

цы я лiс тах.

I зу сiм ня шмат бы ло прад-

стаў ле на на кiр ма шы ва кан сiй з 

зар пла тай у 1500—2000 руб лёў. 

Тры та кiя ра бо чыя мес цы ёсць 

на «Мiнск во да ка на ле» i яшчэ 

44 — усё ў той жа 5-й га рад ской 

баль нi цы, дзе па тра бу юц ца дак-

та ры, якiм абя ца юць 1500 руб лёў 

у ме сяц. На са мрэч, та кiя за роб кi 

для ста лi цы зна хо дзяц ца зу сiм 

не на мя жы маг чы мас цяў, прос-

та ад па вед ныя ва кан сii звы чай-

на «вi сяць» у вуз кiх пра фе сiй ных 

ко лах.

Свят ла на БУСЬ КО.

До ступ да зга да ных 
ва кан сiй за хоў ва ец ца 
i пас ля за кан чэн ня 
элект рон на га кiр ма шу — 
яны аў та ма тыч на бы лi 
пе ра не се ны ў ба зу да ных 
на пар та ле служ бы за ня тас цi 
www.gsz.gov.by.

Па вод ле звес так ка мi тэ та 
па пра цы, за ня тас цi 
i са цы яль най аба ро не 
Мiн гар вы кан ка ма, 
у сту дзе нi—са ка вi ку гэ та га 
го да коль касць ра бот нi каў, 
за ня тых ва ўсiх сфе рах 
эка но мi кi ста лi цы, скла ла 
1 млн 80 тыс. ча ла век.

Га ла сы пры ро дыГа ла сы пры ро ды

НА СУ ВЯ ЗI... 
СА ЛА ВЕЙ

Бе ла русь ста ла пер шай 

кра i най у све це, дзе ў пту шак 

з'я вi лi ся пер са наль ныя ну ма ры 

тэ ле фо наў. Па зва нiў шы па iх, 

мож на «па га ма нiць» з 10 вi да мi 

пту шак i па слу хаць iх спе вы.

Пер шыя ўлас ныя ну ма ры з'я вi лi ся 

ў вя лi ка га го лу ба, ма лi наў кi, шчыг ла, 

са лаўя, гi ля, чор на га драз да, бе рас-

цян кi, сi няй сi нi цы, ва ла во кi i шэ рай 

ку га каў кi. Гэ та са мыя рас паў сю джа-

ныя ў Бе ла ру сi i са мыя па зна валь ныя 

птуш кi, якiх мож на па ба чыць у пар ках 

i на ват прос та з акна сва ёй ква тэ ры. 

Мно гiя ра ней чу лi гэ тыя га ла сы, але не 

ўсе ве да лi, ка му яны на ле жаць.

«У Бе ла ру сi на лiч ва ец ца 332 вi ды 

пту шак, 70 з iх уклю ча ныя ў на цы я-

наль ную Чыр во ную кнi гу. Птуш кам па-

трэб ныя ўва га, да па мо га i аба ро на. 

Мы ўпэў не ныя, што гэ ты сэр вiс бу дзе 

на гад ваць пра каш тоў насць дзi кай 

пры ро ды. Больш за тое, та кiя зван кi 

бу дуць цi ка выя i на ўро ках бiя ло гii ў 

шко лах. Каб па ка заць, як спя ва юць 

птуш кi, на стаў нiк змо жа прос та iм па-

тэ ле фа на ваць», — раз ва жае На тал ля 

СА РА КА ВIК, спе цы я лiст гра мад ска-

га аб' яд нан ня «Ахо ва пту шак Баць-

каў шчы ны» па ак цы ях i кам па нi ях.

Пе рад тым, як па чуць го лас птуш кi 

па тэ ле фо не, вас па вi та юць «пту шы-

ныя сак ра та ры». Iмi вы сту пi лi ак цё ры 

Ку па лаў ска га тэ ат ра Ра ман Па да ля ка 

i Крыс цi на Дро быш.

— Пра ект «Вый дзi на су вязь з 

пры ро дай» пра цяг вае ак тыў нас цi 

кам па нii А1 у сфе ры эка ло гii. Мы лi-

чым вель мi важ ны мi экас вя до масць 

i бе раж лi вае стаў лен не да пры ро ды. 

А зван кi птуш кам да но сяць гэ ты ме-

седж да лю дзей усiх уз рос таў у цi ка-

вай i за хап ляль най фор ме. Та му мы 

з ра дас цю ад гук ну лi ся на пра па но ву 

АПБ,— пад крэс лi вае кi раў нiк ад дзе-

ла кар па ра тыў ных ка му нi ка цый А1 

Мi ка лай БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ.

Пра ект «Вый дзi на су вязь з пры-

ро дай» з'я вiў ся дзя ку ю чы iнi цы я ты ве 

«Крэ а тон». Яна аб' яд ноў вае крэ а та раў, 

ды зай не раў, ме не джа раў i стра тэ гаў, 

якiя да па ма га юць са цы яль ным iнi цы я-

ты вам за явiць пра ся бе ў гра мад стве. 

«Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» бы ла 

клi ен там чац вёр та га крэ а то на, на якiм 

ка ман да крэ а тыў на га лi да ра Але га 

ДА ВЫ ДЧЫ КА пра па на ва ла на ву чыць 

бе ла ру саў ад роз нi ваць пту шак па iх 

га ла сах. «Мы вель мi доў га пе ра бi ра-

лi роз ныя iдэi ка ман дай з шас цi ча ла-

век, — рас ка заў Алег. — За ча пi лi ся за 

тое, што ўсе птуш кi гу чаць па-роз на му, 

i па ча лi ду маць, як у цi ка вай фор ме 

па зна ё мiць з гэ тым лю дзей».

Як спя ва юць са ла вей i ма лi наў ка? 

Каб па чуць ад каз, ця пер да стат ко ва 

па тэ ле фа на ваць па ад ным з ну ма-

роў:

+375445006611 чор ны дрозд, 

+375445006612 ус ход нi са лавей, 

+375445006613 вя лi кi  го луб, 

+375445006614 гiль, +375445006615 

сi няя сi нi ца, +375445006616 чор на-

  га ло вы шчы гол, +375445006617

ма лi наў ка, +375445006618 бе рас-

цян ка, +375445006619 ва ла во ка, 

+375445006620 шэ рая ку га каў ка.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

За ня тасцьЗа ня тасць

Хут ка ў За ко не «Аб ахо ве пра цы» з'я вяц-

ца не ка то рыя змя нен ні. Пра гэ та рас ка-

заў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ.

— Яны бы лі пад пі са ны ў снеж ні і ўсту пяць 

у сі лу ў чэр ве ні бя гу ча га го да. Гэ та тыя кро-

кі, якія да зво ляць ад на віць ба ланс сва бо ды 

біз не су і дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня ў га лі не

ахо вы пра цы. Перш за ўсё на ўзроў ні ар га-

 ні за цый за кра ну ты два важ ныя пы тан ні. 

На фо не па лі ты кі ска ра чэн ня пра ве рак не аб-

ход на аба ра няць пра вы гра ма дзян. Та му ка лі 

фі зіч ная асо ба звяр та ец ца па пэў ную ін фар-

ма цыю ў ад па вед ны ор ган, ён аба вя за ны яе 

прад ста віць. Гэ та да зво ліць ве дам ству, не 

вы хо дзя чы на пра вер ку, за па тра ба ваць да ку-

мен ты ў ар га ні за цыі, атры маць іх і вы ра шыць 

пы тан не гра ма дзя ні на. Так са ма ў за ко не па-

зна ча на, што ахо ва пра цы ў ар га ні за цыі не 

толь кі зна хо дзіц ца ў пад па рад ка ван ні ад па-

вед най служ бы, але так са ма з'яў ля ец ца аба-

вяз кам кі раў ні ка ар га ні за цыі і ад каз ных асоб 

у кож ным струк тур ным пад раз дзя лен ні.

Рых ту юц ца рэ ка мен да цыі па рас пра цоў цы 

сіс тэм кі ра ван ня ахо вай пра цы на га лі но вым і 

тэ ры та ры яль ным уз роў нях. «Мяс цо выя органы 

ўла ды, рэс пуб лі кан скія ор га ны дзяр жаў на га 

кі ра ван ня па він ны рас пра цоў ваць і за цвяр-

джаць іх на сва ім уз роў ні. Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны як раз ця пер пра цуе над 

рэ ка мен да цы я мі па рас пра цоў цы та кіх сіс тэм. 

На пра ця гу гэ та га го да яны бу дуць пры ня тыя. 

Так са ма су мес на з Фе дэ ра цы яй праф са юзаў 

Бе ла ру сі бу дзем рых та ваць адзі ны па ра дак 

для ра бо ты тэ ры та ры яль ных ма біль ных груп, 

якія ства ра юц ца на ўзроў ні мяс цо вых ор га наў 

ула ды і так са ма зай ма юц ца пы тан ня мі бяс пе кі. 

Гэ та бу дуць рэ ка мен да цыі», — за пэў ніў Ігар 

Ста ра вой таў.

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

пра па нуе пэў ныя ме ры па ка ран ня і за ах воч-

ван ня ра бот ні каў для па вы шэн ня пер са наль-

най ад каз нас ці за вы ка нан не нор маў па ахо ве 

пра цы.

— Нас тур буе тэ ма ад каз нас ці ра бот ні-

каў на ра бо чых мес цах, — звяр нуў ува гу Ігар 

Стар а вой таў. — На гэ тае пы тан не час та па-

каз ва юць і най маль ні кі: ра бот ні кі за бяс печ ва-

юц ца срод ка мі ін ды ві ду аль най ахо вы, на ра-

бо чым мес цы для іх ства ра юц ца не аб ход ныя 

ўмо вы, ад нак са мі лю дзі ў сі лу роз ных пры-

чын не ўліч ва юць рэ ка мен да цыі, агу ча ныя 

на ін струк та жы, не ка рыс та юц ца срод ка мі 

ін ды ві ду аль най ахо вы. Та му і до ля вы пад каў 

вы твор ча га траў ма тыз му па ві не ра бот ні каў 

вы со кая: у 2018 го дзе яна скла ла 56 % ад усіх 

вы пад каў агуль на га траў ма тыз му, у 2019-м — 

55 %. Ад нак важ на ад зна чыць, што не аб ход на 

пра ду гле дзець маг чы масць пры цяг ваць да 

ад каз нас ці за па ру шэн ні ў пы тан нях ахо вы 

пра цы не толь кі служ бо вых асоб, але і са-

міх ра бот ні каў. Гэ тая тэ ма аб мяр коў ва ец ца 

ў Мі ніс тэр стве працы і са цы яль най аба ро ны 

даў но. І ця пер, ка лі раз гля да юц ца змяненні ў 

За кон «Аб ад мі ніст ра цый ных па ру шэн нях», 

зноў вы хо дзім з гэ тай пра па но вай. Ра зам з 

тым не аб ход на і за ах воч ваць тых, хто ад каз-

на ста віц ца да ахо вы пра цы. У Ге не раль ным 

па гад нен ні на 2019—2021 га ды гэ та ўжо за-

ма ца ва на.

Каб за ці ка віць най маль ні ка ў за ха ван ні 

нор маў па ахо ве пра цы ў ар га ні за цы ях, пра-

дум ва юц ца зме ны і ў сіс тэ ме стра ха ван ня 

ад ня шчас ных вы пад каў на вы твор час ці. 

«Уза е ма дзей ні ча ем па гэ тым кі рун ку з Мі ніс-

тэр ствам фі нан саў і Бел дзярж стра хам», — 

пад су ма ваў Ігар Ста ра вой таў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ЗНАЙ СЦI РАБОТУ
ПРАЗ IН ТЭР НЭТ

У ста лi цы на ла дзi лi элект рон ны кiр маш ва кан сiй

Ба ланс ін та рэ саўБа ланс ін та рэ саў

ЗА ДА ЧА — ЗНІ ЗІЦЬ ВЫ ТВОР ЧЫ ТРАЎ МА ТЫЗМ
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