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ГЭ ТА пер шае ме ра пры ем ства, 

ар га ні за та ра мі яко га вы сту пі лі 

Бе ла рус кая ганд лё ва-пра мыс ло-

вая па ла та і Са лі гор скі рай вы кан кам, 

па ве дам ляе ра ён ная га зе та «Шах цёр».

Не фар маль ны біз нес-фо рум да зво-
ліў па зна ё міць прад стаў ні коў два нац ца ці 
дып ла ма тыч ных мі сій, якія акрэ ды та ва ны 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, і ганд лё вых прад-
стаў ніц тваў з куль ту рай, прад пры ем ства-
мі, асаб лі вас ця мі эка на міч на га раз віц ця 
ра ё на.

Ар га ні за та ры спа дзя юц ца, што пер шы 
ста ноў чы во пыт пра вя дзен ня фо ру му бу-
дзе рас паў сю джа ны на ін шыя рэ гі ё ны Мін скай 
воб лас ці. Мэ та ме ра пры ем ства — уза ем нае 
су пра цоў ніц тва, укла дан не ін вес ты цый, ства-
рэн не но вых су мес ных пра ек таў. Гос ці аца ні-

лі якасць і раз на стай насць на вы стаў цы пра-
дук цыі прад пры ем стваў Са лі гор ска га ра ё на. 
Пас ля афі цый най част кі прад стаў ні кі біз не су 
пра вя лі дзе ла выя пе ра га во ры з па тэн цый ны мі 
парт нё ра мі. Ці ка васць бы ла пра яў ле на пад час 

дэ гус та цыі, а так са ма пад час прэ зен та цыі 
прад пры ем стваў.

Стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі Мінс-
к ага абл вы кан ка ма Сяр гей ЖА ЛЯЗ НЯК:

— Сён няш ні фо рум — гэ та пер шае ме-
ра пры ем ства, якое пра во дзіц ца ў рам ках 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва па між рэ гі ё на мі 
і дып ла ма тыч ны мі прад стаў ніц тва мі дзе ля 
та го, каб па ка заць свой па тэн цы ял. Ха чу 
ад зна чыць, што Мін ская воб ласць сён ня 
экс пар туе сваю пра дук цыю больш чым у 
150 кра ін све ту. Мы па стаў ля ем на экс парт 
больш за 900 па зі цый. Мін шчы на за клю чы-
ла па гад нен ні з рэ гі ё на мі 80 кра ін бліз ка га і 
да лё ка га за меж жа. Фо рум па ка заў на пры-

кла дзе ад на го з са мых пе ра да вых рэ гі ё наў, як 
сён ня раз ві ва ец ца Рэс пуб лі ка Бе ла русь, вы зна-
чыў перс пек тыў ныя на прам кі для пра соў ван ня 
пра дук цыі за ме жы на шай дзяр жа вы.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

Пы тан не 
да дэ пу та та
На пра мой лі ніі — 
стар шы ня Мінск ага 
аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў
Як па ве да мі лі «МС» 

у Мін скім аб лас ным Са-
ве це дэ пу та таў, у су бо ту, 
16 лю та га, стар шы ня Мін-
ск ага аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў На тал ля Вік-
та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ пра-
вя дзе пра мую тэ ле фон ную 
лі нію. За даць свае пы тан ні 
кі раў ні ку прад стаў ні чай ула-
ды ста ліч на га рэ гі ё на мож на 
з 9.00 да 12.00 па тэ ле фо не 
8 (017) 500-41-60.

ГРЫБ НОЕ МЕС ЦА
На Мін шчы не ня даў на з'я ві ла ся 

пер шая вы твор часць 
па вы рошч ван ні шам пінь ё наў

ЗА ПУС ЦІ ЛА яе кам па нія «Аг ра сэр віс-6», 
якая ды на міч на раз ві ва ец ца, пі ша 

ра ён ная га зе та «Пры ста ліч ча». Све жая 
пра дук цыя, вы ра шча ная на якас най сы ра ві не, 
хут ка знай шла свай го па куп ні ка не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі.

Што дня вы твор цы атрым лі ва юць ка ля трох 
тон смач ных да лі ка тэ саў. А пры вы ха дзе на 
поў ную вы твор чую ма гут насць што ме сяч ны 
ўра джай да сяг не 200 тон.

Грыб ныя «план та цыі» раз мя шча юц ца не-
да лё ка ад Мін ска — у аг ра га рад ку Се ні ца. Тут 
у два нац ца ці клі ма тыч ных ка ме рах рас туць 
шам пінь ё ны.

Якас ны кам пост для вы рошч ван ня гры-
боў — за лог вы со кай рэн та бель нас ці біз не-
су. Суб страт з грыб ным мі цэ лі ем кам па нія 
куп ляе ў Поль шчы. Кан тэй не ры з грун там
раз мя шча юць у не каль кі ра доў у сем па вер-
хаў. Пры вы рошч ван ні шам пінь ё наў не вы ка-
рыс тоў ва юц ца мі не раль ныя ўгна ен ні і ін шыя 
хі міч ныя рэ чы вы — толь кі ва да для ак тыў на га 
рос ту гры боў. Ка лі доб ра за віль гат ніць грунт, 
пік ура джаю не за га ра мі.

— Ура джай у знач най сту пе ні за ле жыць ад 
якас ці па жыў най ба зы, та му эка но міць на суб-
стра це нель га, — тлу ма чыць на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра па вы твор час ці ТАА 
«Аг ра сэр віс-6» Анд рэй РА ВУЦ КІ. — З так зва-
най пер шай хва лі атрым лі ва ец ца са браць ка ля 
пя ці тон шам пінь ё наў. Да лей ра бо та з грун там 
не кан ча ец ца: ба га ты па ліў, фа за рос ту і зноў — 
збор ўра джаю. На гэ ты раз ён не пе ра вы шае 
трох тон (60 % ад пер шай хва лі). Не аб ход-
насць за пус ку трэ цяй хва лі за ле жыць ад на-
шых па трэб і за гру жа нас ці цэ хаў. Як пра ві ла, 
яна пры но сіць 20—25 % ад пер ша га збо ру.

Сён ня ў шта це 60 ча ла век, але ў перс пек-
ты ве коль касць спе цы я ліс таў пла ну юць па-
вя лі чыць да 110.

Кро кі 
на шля ху раз віц ця

У Аст ра шыц кім Га рад ку 
ад кры лі пас ля рэ кан струк цыі ам бу ла то рыю

ЦЯ ПЕР спе цы я ліс ты ме ду ста но вы змо гуць 
аб слу гоў ваць не менш за 60 пацыентаў у дзень. 

Са ма ам бу ла то рыя раз лі ча на на 6,5 ты ся чы ча ла век, 
пі ша «Пры ста ліч ча».

На мес нік стар шы ні Мінск ага рай вы кан ка ма Ула-
дзі мір ЮР ГЕ ВІЧ ад зна чыў, што гэ та пер шы крок у рэа лі-
за цыі кан цэп цыі раз віц ця Аст ра шыц ка га Га рад ка:

— Хут ка тут ад кры ец ца лаз ня для мяс цо вых жы ха роў і 
на ва коль ных на се ле ных пунк таў. З'я вяц ца кам фар та бель-
ныя жы лыя да мы, у пла нах — ра монт гід ра збу да ван няў.

Стар шы ня Мінск ага ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Юлія БЯ ЛЯН КІ НА звяр ну ла ўва гу на тое, што ад крыц цё 
ме ду ста но вы та ко га ран гу — зна ка вая па дзея не толь кі для 
Аст ра шыц ка га Га рад ка, але і для ўся го Мінск ага ра ё на:

— Для лю бо га на се ле на га пунк та, асаб лі ва ў сель скай 
мяс цо вас ці, важ ныя на яў насць па лі клі ні кі і маг чы масць 
для кож на га атры маць пер ша сную ква лі фі ка ва ную ме-
ды цын скую да па мо гу. Та му ад крыц цё ам бу ла то рыі — 
доў га ча ка ная і ра дас ная па дзея.

У аб ноў ле най па лі клі ні цы бу дуць раз мя шчац ца тры 
ка бі не ты ўра чоў агуль на га пры ёму, ка бі нет пры ёму зда-
ро ва га дзі ця ці, пры шчэ пач ны і пра цэ дур ны. Так са ма ў 
рэ гіст ра ту ры мож на бу дзе за пі сац ца і на пры ём да фель-
ча ра, ста ма то ла га, аку шэ ра і ўра ча-тэ ра пеў та. З на вінак — 
увя дзен не та лон най сіс тэ мы. З'я ві ла ся і су час нае ме ды-
цын скае аб ста ля ван не: элект ра кар ды ёг раф, пры ста са-
ван ні для збо ру ана лі заў, аку шэр скае крэс ла. За гад чык 
Аст ра шыц ка-Га ра доц кай ам бу ла то рыі Юлія ЛУ ПАЧ 
па ве да мі ла, што на яў насць кам п'ю та раў з до сту пам у ін-
тэр нэт да зво ліць вес ці элект рон ны да ку мен та а ба рот.

— Су час ны ра монт, доб рая мэб ля і аб ста ля ван не — па-
цы ен там бу дзе кам форт на, — ад зна чае яна. — Хо чац ца 
па дзя ка ваць усім, хто мае да чы нен не да та ко га свя та.

На пе ра дзе ў ка лек ты ва ам бу ла то рыі пры ем ныя кло-
па ты, звя за ныя з на ва сел лем. Зараз да па мо гу па цы ен-
там бу дуць аказ ваць у су час най ме ду ста но ве на су час-
ным уз роў ні.

Но вая кра ма і ра бо чыя мес цыНо вая кра ма і ра бо чыя мес цы

ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА бу даў ніц тва вя лі ка га ганд лё ва га аб' ек та 
«Сан та» ў Ка пы лі.

Аб'ект пры ват на га 
ўні тар на га прад пры-
ем ства «Сан та ры тэйл» 
па ву лі цы Трак тар най 
у рай цэнт ры з кож ным 
днём усё больш вы раз-
на на бы вае сваё аб ліч ча. 
Як па ве дам ляе ра ён ная 
га зе та «Сла ва пра цы», 
хут касць бу даў ніц тва 
аб' ек та са праў ды вя лі кая: за не пра цяг лы час ўзведзены сце ны і 
дах. Ра бо ты пра цяг ва юц ца.

Да рэ чы, гэ ты ганд лё вы аб' ект агуль най пло шчай больш за 400 
квад рат ных мет раў да зво ліць за бяс пе чыць тэмп рос ту роз ніч на га 
та ва ра аба ро ту і ства рыць но выя ра бо чыя мес цы.

33 шмат дзет ныя сям'і 
атры ма лі клю чы ад ква тэр

Ад ны ўжо па во лі асвой ва юц ца ў но вым до ме па ву лі цы Мі ру, 
што ў Круп ках, і ін шыя — у пры ем ных по шу ках мэб лі 

ды не аб ход ных прад ме таў ін тэр' ера. Але ўсе без вы клю чэн ня 
ра ду юц ца та му, што на бы лі ўлас нае жыл лё.

Жур на ліс ты ра ё ннай га зе ты 
«Круп скі вес нік» ад пра ві лі ся да 
на ва сё лаў. Ка лі ко рат ка ка заць 
аб іх ура жан нях: шы коў на! Усю-
ды — блоч ная сіс тэ ма, у жы ха роў 
дзвюх ква тэр ёсць маг чы масць 
па ста віць на агуль ныя ўва ход-
ныя дзве ры за мок. Пра стор ныя 
па коі. Ква тэ ры, як той ка заў, 
зда дзе ны пад ключ — за ся ляй ся 
і жы ві. Прыгожыя шпа ле ры, ла мі-
нат, су час ныя ўва ход ныя і між па-

ка ё выя дзве ры, шкло па ке ты і за шклё ныя лоджыі. У чатырохпа ка ёўках 
ква тэ рах — па два сан вуз лы, ван ны па кой не ма лых па ме раў. І яшчэ 
адзін ню анс — пра стор нае фае ў пад' ез дзе.

Шум лі вым ка га лам, з пі ра гом і гар ба тай у но вую 3-па ка ё вую ква тэ ру 
ўбег ла сям'я За ха ра вых. Дзяў чат кі па-гас па дар ску асвой ва юць па коі.

— Тут бу дзе дзі ця чы? — пы та юц ца жур на ліс ты.
— Не, гэ та гас цёў ня. Ха дзем, мы па ка жам вам наш па кой. За раз 

ма ма па ды дзе. Яна до ма з бра ці кам, ён яшчэ ма лень кі, яму ўся го 
толь кі дзе сяць ме ся цаў.

Гас па ды ню муж і дзе ці су стрэ лі квет ка мі.
— Ква тэ ру мы атры ма лі не ча ка на, — рас каз ва юць Анд рэй і На дзея. — 

Ка лі гэ ты дом па чаў бу да вац ца, у нас толь кі-толь кі на ра дзі ла ся трэ цяе 
дзі ця. Звяр ну лі ся ў ад дзел ЖКГ рай вы кан ка ма. Нам ска за лі: «Збі рай це 
ўсе не аб ход ныя да ку мен ты». Дзя ку ю чы ўка зу Прэ зі дэн та 95 % кош-
ту жыл ля нам суб сі да ва ла дзяр жа ва. Ас тат нюю су му ўжо за пла ці лі.
І вось мы — гас па да ры сва ёй ква тэ ры! Вя до ма ж, шчас лі выя. Ка лі 
бу дзем за ся ляц ца? Як толь кі ку пім мэб лю.

ЭКА НО МІ КА Ў ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

Фо рум дзе ла во га су пра цоў ніц тва — 2019 прай шоў у Са лі гор скуФо рум дзе ла во га су пра цоў ніц тва — 2019 прай шоў у Са лі гор ску
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