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Ці га то вы Ніж ні Ноў га рад пры няць 
на ступ ны Фо рум 
рэ гі ё наў?

Ві цеб скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў 
і абл вы кан кам атры ма лі Па хваль ны 
вод гук у на мі на цыі «Най леп шы 
нар мат вор чы 
ор ган».

У Слуц ку па ча лі вы пус каць 
уні каль нае 
аб ста ля ван не.

Кра ны-во ла ты

Што? Дзе? 
Ка лі?

Пра гра ма ме ра пры ем стваў 
VІ Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. стар. 4

Раз віц цё тран зіт на га па тэн цы я лу 
і ма дэр ні за цыю транс парт най 
інф ра струк ту ры Са юз най 
дзяр жа вы аб мер ка ва лі 
за круг лым 
ста лом.

Па да ро зе 
да агуль най мэ ты

Клю ча вы ігрок

За слу жа ная 
ўзна га ро да

стар. 2

стар. 4, 13

стар. 14

стар. 16

ЭФЕК ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КАЭФЕК ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА

стар. 15

ГЛЯ ДЗІ І ПАЎ ТА РАЙ

ПРА ЦА ВАЦЬ НА СЯ БЕ ПРА ЦА ВАЦЬ НА СЯ БЕ 
Дэ пу та ты Ма гі лёў ска га аб лса ве та вывучылі на пры кла дзе Го рак, як рэа лі зу ец ца Дэ крэт № 7

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 3

Вя лі кая пры бра ная тэ ры то рыя, аку рат ныя вы твор чыя 
па мяш кан ні, лю дзі ва ўні фор ме... не, не ку раць у цянь ку, 
а дзе ла ві та ажыц цяў ля юць вы твор чы пра цэс. На прад пры ем стве 
«Пра ме тэй» ён ня спын ны. Тут ро бяць буд ма тэ ры я лы, якія сён ня 
вель мі за па тра ба ва ныя як у на род най гас па дар цы кра і ны, так 
і ў звы чай ных спа жыў цоў. Пры ват нае прад пры ем ства — адзін 
з най буй ней шых за бу доў шчы каў у Бе ла ру сі. За апош нія 
пяць га доў ім уве дзе на ў экс плу а та цыю больш за 34 ты ся чы 
квад рат ных мет раў жыл ля.

Пры кла ды для пе рай ман ня
З эк скур сіі ме на ві та на гэ та прад пры ем ства па ча ло ся вы яз ное 

па ся джэн не дэ пу та таў Ма гі лёў ска га аб лса ве та, у якім пры ня лі ўдзел 
і прад стаў ні кі пар ла мен та, абл- і рай вы кан ка маў. Ге не раль ны ды-
рэк тар ПУВП «Пра ме тэй» Ана толь ФЕ ДА РО ВІЧ — на гляд ны ўзор 
та го, як ча ла век мо жа рэа лі за вац ца на ра дзі ме. Да рэ чы, на ват наз ва 
прад пры ем ства, якім ён кі руе, сім ва ліч ная. Ме на ві та так на зы ваў ся 
той сту дат рад, ка ман дзі рам яко га ён быў у га ды сва ёй ма ла до сці. 
Ча ла век, лі чы, сам ся бе зра біў. Сён ня яго прад пры ем ства здоль нае 
вы кон ваць усе ві ды бу даў ні ча-ман таж ных ра бот — ад пра ек та ван ня 
(ёсць сваё пра ект нае бю ро «Дэль та») да ўзвя дзен ня жы лых і ін шых 
аб' ек таў «пад ключ». Біз нес стаў ся мей ным, яшчэ ад ным пры ват-
ным прад пры ем ствам, якое вы рас ла з «Пра ме тэя», — ТАА «Стас 
Ін тэр нэшнл» — кі руе яго сын. Яно спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку мі не-

раль най, а так са ма са лод кай ва ды на асно ве мі не раль най. А ва да ў 
Гор ках, да рэ чы, смач ная, у ёй шмат вель мі не аб ход ных ча ла ве ча му 
ар га ніз му мі не ра лаў. Сак рэт свай го пос пе ху Ана толь Фе да ро віч 
ба чыць у тым, што пад яго кі раў ніц твам пра цуе зла джа ная ка ман-
да — да рэ чы, бо лей чым з 600 ча ла век.

— Хто хо ча пра ца ваць, ён бу дзе пра ца ваць, а хто шу кае пры-
чы ны ні чо га не ра біць, заў сё ды іх зной дзе, — раз ва жае ён. — Мы 
пра цу ем 21 год, і ў нас гэ та атрым лі ва ец ца. Сён ня ста ла менш 
пра ве рак, гэ та плюс — дзяр жа ва больш да вя рае. Ра ней бы ло па 
17 пра ве рак за год, а сён ня 1—2. Па шос тым Дэ крэ це за ку пі лі шмат 
тэх ні кі су свет на вя до мых вы твор цаў. Пас ля вы ка нан ня ўмоў ін вес-
ты цый на га да га во ра не пла ці лі ні па да так на да баў ле ную вар тасць, 
ні за «рас та мож ку» — гэ та вя лі кая спра ва: хут чэй аку пі ла ся.

Яшчэ ад но су час нае прад пры ем ства ТАА «Рэ мкам» спе цы я лі зу-
ец ца на вы твор час ці сель ска гас па дар чай тэх ні кі і зап час так. Ка ля 
87 % яго пра дук цыі ідзе на экс парт у Ра сію, Мал до ву, Пры бал ты ку, 
Ар ме нію, Та джы кі стан і Ка зах стан. Тут пра цу юць 75 ча ла век, у іх 
лі ку два кан ды да ты тэх ніч ных на вук і пяць ас пі ран таў.

Да рэ чы, на абод вух прад пры ем ствах най маль ні кі звяр та лі ўва гу 
на тыя ўмо вы пра цы, якія ства ра юц ца для ра бот ні каў. Гэ та маг чы-
масць па бу да ваць жыл лё, год на ад па чыць, за бяс пе ча насць ін ды ві-
ду аль ны мі срод ка мі аба ро ны. Іс нуе за ах воч валь ная 
сіс тэ ма да плат за стаж і пра дук цый насць пра цы. 
Най маль ні кі лі чаць, што ў ра бот ні каў па він на быць 
жа дан не пра ца ваць з на стро ем. Та ды ёсць вы нік.

У аў то рак у Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ло ся за ключ нае па ся джэн не бе ла рус кай част кі 
ар га ні за цый на га ка мі тэ та па пад рых тоў цы VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які прой дзе 
17—18 лі пе ня ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі да зва ляе 
вы ра шаць праб ле мы двух ба ко ва га па рад ку дня
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