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«МЫ ЗАЙМАЕМ
СВАБОДНЫЯ РЫНКI,
I ГАЛОЎНАЕ —
IХ УТРЫМАЦЬ I НIКОМУ НЕ АДДАЦЬ»

Прыклад
для астатнiх
Але перш за ўсё кiраўнiка
дзяржавы цiкавiла, як прадпрыемства справiлася з сiтуацыяй
спынення сусветнай эканомiкi i актыўнасцi людзей падчас
пандэмii. 85 працэнтаў сваёй
прадукцыi «Атлант» пастаўляе
на экспарт, таму, безумоўна,
не мог не адчуць наступстваў
закрыцця гранiц i ўвядзення каранцiну ў краiнах-партнёрах.
Служ ба за ку пак кам па нii
змагла ў гэтых умовах забяспечыць вытворчасць матэрыяламi i камплектуючымi, далажыў
Прэзiдэнту кiраўнiк прадпрыемства. Да таго ж, калi спынiўся
стацыянарны гандаль, «Атлант»
працягваў рэалiзоўваць сваю
прадукцыю праз iнтэрнэт.
Дзя ку ю чы та му што вытворчасць не была спыненая
ва ўмовах пандэмii, «Атлант»,
па словах генеральнага дырэктара, заставаўся ў пэўны перыяд адзiным пастаўшчыком
падобнай прадукцыi на рынку,
змог задаволiць узрослы попыт
i ў сакавiку прадаў рэкордную
коль касць ха ла дзiль нi каў за
ўсю гiсторыю сваiх продажаў у
гэтым месяцы.
«Мы прадалi 90 тысяч халадзiльнiкаў. За ўсе 60 гадоў гiсторыi «Атланта» ў сакавiку 90 тысяч не прадавалi», — паведамiў
Дзмiтрый Сакалоўскi.
«Атлант» — яскравы прыклад таго, што ў крызiснай

ЖЫЦЦЁ НАНОВА Ў ЯНОВЕ...
Распараджэнне «Аб дадатковых мерах па вырашэннi
актуальных пытанняў жыццядзейнасцi насельнiцтва»,
падпiсанае Прэзiдэнтам Беларусi 1 лiпеня, закранае
пэўныя праблемныя пункты Гомельшчыны. Iх абазначылi
самi жыхары рэгiёна падчас збору подпiсаў у падтрымку
вылучэння кандыдатам у Прэзiдэнты Аляксандра
Лукашэнкi. У спiсе — завяршэнне будаўнiцтва «Цэнтра
гульнявых вiдаў спорту ў Светлагорску. 1-я чарга —
Лядовы палац»; завяршэнне будаўнiцтва школы ў
мiкрараёне № 21 Гомеля; адкрыццё крамы ў аграгарадку
Янова Веткаўскага раёна. Праблему аддаленага
населенага пункта Веткаўшчыны, якая трапiла
на кантроль кiраўнiка дзяржавы, вырашылi
ў лiчаныя днi.

Усходнi край Гомельскай
вобласцi. Ад Веткi да аграгарадка Янова 45 кiламетраў.
Гэта самы аддалены населены
пункт, прыгранiчная тэрыторыя.
— У нас 260 мяс цо вых
жыхароў, з iх 65 пенсiянераў i
30 дзяцей, — кажа старшыня
мясцовага сельсавета Аляксандр ПАТАПЕНКА. — Ёсць
дзiцячы сад-базавая школа,
фельчарска-акушэрскi пункт,
дом культуры, аддзяленне сувязi, кацельня. У аграгарадку
працуе малочнатаварная ферма «Янова» — фiлiял сельгаспрадпрыемства ААТ «Стаўбунскi». Ёсць праваслаўны храм.

Фота БелТА.

Беларускi лiдар
Аляксандр Лукашэнка
наведаў ЗАТ «Атлант»
з дзвюма галоўнымi
мэтамi: паглядзець, якую
дынамiку прадпрыемства
набыло пасля змены там
кiраўнiцтва, i сустрэцца
з прадстаўнiкамi
студэнцкiх атрадаў, якiя
працуюць на заводзе.
Згоду на прызначэнне
новага генеральнага
дырэктара Дзмiтрыя
Сакалоўскага Прэзiдэнт
даў у канцы студзеня,
тады ж ён паабяцаў
пабываць на вытворчасцi
беларускай бытавой
тэхнiкi. Што датычыцца
студэнцкiх атрадаў,
то ў iх прыцягненнi
завод вось ужо некалькi
гадоў знаходзiць
вырашэнне праблемы
павелiчэння вытворчасцi
халадзiльнiкаў падчас
ажыятажнага попыту.

На кантролi

сiтуацыi ёсць станоўчы момант, якiм трэба скарыстацца», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.
У сакавiку аб'ём продажу
быў аб умоўле ны знi жэн нем
курсу расiйскага рубля, а калi
ў чэрвенi ў той жа Расii пачалi
адкрывацца магазiны, там аказаўся толькi «Атлант». Гэта дазволiла адгрузiць у першы летнi
месяц 120 тысяч халадзiльнiкаў.
У вынiку прадпрыемства ўжо
ўпэўнена ў выхадзе на станоўчую рэнтабельнасць па вынiках
года.
«За гэта — малайцы, — пахвалiў Прэзiдэнт. — Зрабiлi тое,
што павiнны былi зрабiць усе.
I гэта прыклад для iншых. Я ж
казаў: калi адкрыюцца, паглядзяць — а ўжо нiчога няма.
А мы ў гэты час можам прапанаваць свой тавар».
Пазней, у гутарцы з моладдзю, Аляксандр Лукашэнка дадаў: «Сёння мы можам прадаваць сваю прадукцыю, гэта натуральна — мы займаем свабодныя рынкi, i галоўнае — iх
утрымаць i нiкому не аддаць.
А гэта — развiццё вытворчасцi
i заробкi вашы».

Новы прадукт —
на кожным
прадпрыемстве
Ас но ва стра тэ гii раз вiц ця
«Атланта» на найблiжэйшыя
гады — захаванне i ўмацаванне пазiцый у сегментах, дзе
прадпрыемства валодае кампетэнцыямi: развiццё вытворчасцi халадзiльнiкаў i пральных

машын. У сярэднетэрмiновай
перспектыве «Атлант» плануе
распрацаваць i асвоiць выпуск
бытавой тэхнiкi з лiчбавым кiраваннем i магчымасцю iнтэграцыi
ў сiстэму «Разумны дом».
У цяперашнi час на прадпрыемстве рэалiзуюцца два буйныя
iнавацыйныя праекты: па вытворчасцi высокаэфек тыўных
кампрэсараў для халадзiльнiкаў
i маразiльнiкаў i па вытворчасцi
адлiвак павышанай дакладнасцi з высокатрывалага i шэрага
чыгуну.
Прэзiдэнт спытаў генеральнага дырэктара, цi плануецца
выпуск цалкам новага вiду прадукцыi.
«Кож нае прад пры ем ства
хоць па адным новым прадукце павiнна вырабiць, — агучыў
ён сваё патрабаванне. — Для
нас адным з асноўных кiрункаў будзе iмпартазамяшчэнне.
З нашага боку мы можам гарантаваць (падумаем, як гэта
зрабiць) абарону спажывецкага
рынку ўнутры краiны».
Гэта будзе вельмi важная
задача на будучую пяцiгодку,
падкрэслiў кiраўнiк дзяржавы.
Калiсьцi «Атлант» закупляў за
мяжой кампрэсары для халадзiльнiкаў, цяпер кампрэсары
айчынныя.
«Да гэтага трэба ру хацца
ўсiм прадпрыемствам», — абазначыў задачу Прэзiдэнт.
Яшчэ адно распараджэнне,
агучанае на «Атланце», датычылася арыентацыi на заробкi
буйных беларускiх прадпрыемстваў.
«Трэба ўзяць 10 вядучых
прад пры ем стваў кра i ны,

узяць сярэднi заробак на iх
i давесцi яго да прыватнiкаў.
Прыватнiк не павiнен плацiць
менш», — заявiў кiраўнiк дзяржавы.

Моладзi патрэбны
стымулы
Дзмiтрый Сакалоўскi звярнуў
увагу Прэзiдэнта на ярка выяўлены сезонны характар продажу
бытавой тэхнiкi: у летнi перыяд
ён удвая вышэйшы, чым у зiмовы. Iснуе некалькi варыянтаў вырашэння гэтай праблемы: назапашваць прадукцыю ў халодную
пару года альбо запрашаць на
вясну-лета ў свае цэхi студэнтаў. Апошнiя тры гады «Атлант»
абiрае другi шлях.
Сёлета прадпрыемства разлiчвае задзейнiчаць каля тысячы маладых людзей.
Больш падрабязна пра студатрадаўскi рух кiраўнiку дзяржавы далажыў першы сакратар
ЦК ГА БРСМ Дзмiтрый Варанюк (падрабязна аб студатрадаўцах на «Атланце» «Звязда»
пiсала пазаўчора ў «Чырвонцы»). Па яго словах, студэнты
падчас канiкул цяпер працуюць
па сямi профiлях: будаўнiчым,
сельскагаспадарчым, педагагiчным, медыцынскiм, экалагiчным, вытворчым i сервiсным.
Гэтым летам i восенню плануец ца пра цаўлад ка ваць праз
студэнцкiя атрады да 30 тысяч
чалавек. На «Атланце» байцы
студатрадаў атрымлiваюць заробак ад 650 рублёў i маюць
магчымасць зарабляць больш.
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У шэрагу краiн ад голаду, выклiканага пандэмiяй каранавiруса
i абмежавальнымi мерамi, памiрае больш людзей, чым ад самой
iнфекцыi. Такi прагноз агучыла мiжнародная дабрачынная арганiзацыя Oxfam. Паводле яе ацэнак, смяротнасць ад голаду ў канцы
года можа вырасцi да 12 тысяч чалавек у суткi i, хутчэй за ўсё,
перавысiць смяротнасць ад COVID-19. Голад пагражае насельнiцтву Емена, Конга, Афганiстана, Венесуэлы, Сахеля (Буркiна-Фасо),
Эфiопii, Судана, Сiрыi i Гаiцi. У гэтых краiнах i рэгiёнах пражывае
65 працэнтаў людзей, якiм пагражае голад. Аднак апошнiм часам
пачынаюць адчуваць недахоп ежы i жыхары краiн з сярэднiм узроўнем даходу — Iндыi, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублiкi i Бразiлii.
Узброеныя канфлiкты i слабыя эканомiкi такiх краiн, як Емен,
Афганiстан i Сiрыя, выклiкалi гуманiтарны крызiс, а цяпер дадатковай
пагрозай для насельнiцтва стала парушэнне мiжнародных сувязяў,
у вынiку чаго цяжка, а часам i немагчыма даставiць гуманiтарную
дапамогу. У 2019 годзе, паводле ацэнак спецыялiстаў, 821 мiльён
людзей адчуваў недахоп харчавання. З iх 149 мiльёнаў пакутавалi
ад голаду. У Oxfam падкрэслiваюць, што на планеце прадукты харчавання вырабляюцца з лiшкам, а прычынамi голаду з'яўляюцца
эканамiчны крызiс i сацыяльная няроўнасць.

Капiтал Джэфа Безаса зноў абнавiў рэкорд —
звыш 180 мiльярдаў долараў
ISSN 1990 - 763X

Капiтал найбагацейшага чалавека свету, кiраўнiка кампанii
Amazon, зноў абнавiў гiстарычны
рэкорд, дасягнуўшы 182,6 мiльярда долараў, пiша Forbes. Пры
гэтым у пачатку лiпеня агенцтва Bloomberg са спа сыл кай

на ўласны рэйтынг Bloomberg Billionaires
Index (BBI) паведамiла, што капiтал Джэфа
Безаса павялiчыўся да новага максiмуму ў
171,6 мiльярда долараў. Такiм чынам, з пачатку лiпеня паказчык абнавiў рэкорд другi
раз за месяц. Такая сiтуацыя назiраецца на
фоне росту кошту акцый Amazon. Капiталiзацыя кампанii паднялася да 1,54 трыльёна долараў, Безасу належыць 11,1 % акцый
Amazon, i ён узначальвае рэйтынг Forbes найбагацейшых людзей
свету з 2017 года. У маi кансалтынгавая кампанiя для малога бiзнесу Comparisun апублiкавала свой прагноз, паводле якога Безас
мае ўсе шанцы стаць першым чалавекам у свеце, чый капiтал
перавысіць адзiн трыльён долараў ужо ў 2026 годзе.

Кiтайская кампанiя стала найбуйнейшым
вытворцам смартфонаў у свеце
Нягледзячы на пандэмiю COVID-19,
Huawei стала найбуйнейшым сусветным вытворцам смартфонаў. У цэлым
жа з-за глабальнага эканамiчнага крызiсу, выклiканага пандэмiяй каранавiруса, продажы смартфонаў у свеце
значна ўпалi. Пры гэтым некаторыя
кампанii пазбавiлiся значнай часткi рынку. Гаворка, у прыватнасцi, iдзе пра Samsung: пастаўкi смартфонаў гэтага паўднёвакарэйскага вытворцы ў перыяд з красавiка да чэрвеня панiзiлiся адразу
на 30 %. Huawei жа практычна не пацярпела — па звестках СМI
Паднябеснай, у другiм квартале пастаўкi мабiльных прылад гэтай
кампанii склалi 55 мiльёнаў. Як тлумачаць эксперты, у перыяд
пандэмii КНР удалося перазапусцiць сваю эканомiку значна раней, чым ЗША цi краiнам Старога Свету, — гэта i прывяло да
адставання Samsung ад Huawei. Аднак спецыялiсты ў галiне
продажаў мабiльных прылад пакуль не могуць спрагназаваць,
цi здолее Huawei ўтрымаць лiдарства.

нiкога знайсцi на яе месца. Было
прынята рашэнне закрыць краму, — дадае кiраўнiк сельсавета. — Адна з прычын, што было
няшмат пакупнiкоў.
Пра яз джа ю чы па аг рагарадку, разумееш: ёсць старая
частка населенага пункта i новы «мiкрараёнчык» — у прастамоўi Янова «старое» i «новае»,
аддзяляе iх больш як два кiламетры. Крама знаходзiцца ў
«старой» частцы, дзе жывуць
не шматлi кiя ста рыя лю дзi.

Хадзiлi па пакупкi рэдка, таму i
выручкi вялiкай не было.
— Цiкава, як спрацавала ў
нас народная мудрасць: не цанiлi, пакуль не згубiлi, — кажа
за гадчык Яноў ска га сельскага дома культуры Людмiла ДАНIЛКIНА. — Крама ў нас
добрая была, але многiм далёка хадзiць, цяжка ды нязручна.
Але калi яе зачынiлi, дык усе
адразу адчулi, як дрэнна без
уласнага гандлёвага
пункта.
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Жнiўная песня лiпеня
Адна з «Чараўнiц» —
бiблiятэкар Галiна КАЛIКIНА
з новым збожжам.

Хлебаробы Кiраўскага раёна Магiлёўскай вобласцi з ААТ
«Добасненскае» першыя ў рэгiёне пачалi ўборку азiмага збожжа.
А каб каравай атрымаўся важкi, тут па даўняй традыцыi правялi
абрад «Зажынкi», якiя даў старт жнiву.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Мiльёнам людзей пагражае голад з-за каранцiну
i каранавiруса

Зра зу ме ла, маг чы масць
працаўладкавацца на месцы
ёсць далёка не ва ўсiх яноўцаў. Част ка муж чын пра цуе
«фах та мi»: хто па Бе ла ру сi,
хто падаецца ў Расiю. Янова,
акружанае лясамi, — прывабны ку точак для аматараў цiхага палявання. Улетку сюды
пра яз джае шмат лю дзей па
лiсiчкi. Невялiкi заробак грыбы пры но сяць i мяс цо вым.
У многiх добрая прысядзiбная
гаспадарка.
— У нас добры рэканструяваны будынак пад краму. Прадавец працавала доўгi час, а
потым звольнiлася. Не маглi

Удзельнiкi вакальнага калектыву мастацкай самадзейнасцi
«Чараўнiца» Добасненскага СДК згадалi старадаўнi абрад i сiмвалiчна перадалi першы сноп новага ўраджаю кiраўнiку раёна.
Таццяна МАЛIНIНА, фота аўтара.

Бяспека
КОРАТКА
• Заўтра адзначаюць
прафесiйнае свята работнiкi падатковых органаў,
iх павiншаваў Прэзiдэнт.
•

Намеснiк прэм'ер-мiнiстра Беларусi Аляксандр
Субоцiн наведаў iнавацыйныя аграпрамысловыя аб'екты ў Аршанскiм раёне.

• Нацбанк прапануе абмеркаваць змяненнi ў гарантаванай кампенсацыi
банкаўскiх укладаў фiзiчных асоб.
• Прэзiдэнт Беларусi
Аляксандр Лукашэнка зацвердзiў крэдытнае пагадненне з ЕБРР для рэканструкцыi трасы М3.
• Абноўленую супрацьтанкавую ракету выпрабавалi на Абуз-Лясноўскiм
палiгоне.

Лета. Беражыце дзяцей
Разважаннi пра няшчасныя выпадкi з дзецьмi, гаджэты
i адказнасць бацькоў
Прыходзiць цяпло, i зводкi пра здарэннi
i няшчасныя выпадкi нязменна папаўняюцца паведамленнямi аб падзеннi дзяцей
з розных паверхаў. У чэрвенi было такое,
што за палову тыдня ў краiне пацярпела
пяцёра дзяцей. Гэта многа, недаравальна
многа. Тым больш цяпер, калi iнфармацыя
пра здарэннi распаўсюджваецца iмгненна
i нiбыта павiнна насцярожваць: папярэджаны — значыць узброены...

Забарона — дазвол для душы
Выпадак у Кобрыне наогул заслугоўвае называцца ўнiкальным. Здаецца, бацькi прынялi ўсе
меры бяспекi: са шклопакета загадзя знялi ручку,
схавалi яе. Але 6-гадовы «выпрабавальнiк» падгледзеў, куды гэтую ручку паклалi, скарыстаўся
тым, што бацькi адлучылiся з дому, а ён застаўся
з 12-гадовай сястрой, ды і дастаў тую ручку са
схованкi. Вядома, што забарона падштурхоўвае
цiкаўнасць. Хлопчык залез на стол, адтуль перабраўся на падаконнiк, адчынiў акно, абапёрся на
маскiтную сетку... i паляцеў унiз з пятага паверха. На шчасце, дзiця ўдалося выратаваць, а праз

kuzdrav.ru

ПАЛЯВАННЕ
НА ТУРЫСТАЎ

Фота носіць
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два днi медыкi ўжо паведамлялi, што яго жыццю
нiчога не пагражае.
Гэта сапраўды рэдкi выпадак: дзiцячая цiкаўнасць падштурхнула да такiх рашучых дзеянняў,
нiбы шасцiгадовы гарэза ўжо чытаў аб падобных
прыгодах Тома Соера. А вось бацькам — урок.
Не ведаю, цi цяперашнiя маладыя бацькi бачылi
творы Марка Твэна, але пачытаць пра памянёнага героя iм варта хоць для таго, каб не лiчыць
сваiх малых наiўнымi i нецiкаўнымi. Тады, можа,
хавалi б забароненыя рэчы больш
старанна.
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