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ПІ КЕР верх няй па ла ты пар ла мен та па зна ё мі ла ся 
з асноў ны мі па каз чы ка мі прад пры ем ства, 

яго вы твор час цю, су стрэ ла ся з пра цоў ным 

ка лек ты вам і ад ка за ла на ўзніклыя пы тан ні. 
Та кая ак тыў ная фор ма ра бо ты ў ме жах адзі ных 
ін фар ма цый ных дзён дае свой плён. І вось ча му.

Лі дар рын ку
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі з'яў ля ец ца ўпаў на ва жа най па Мін-

ску, та му яе ўва га да ра бо ты ста ліч ных прад пры ем стваў зра зу ме-
лая. Тым больш што на гэ тую кан ды тар скую фаб ры ку яна тра пі ла 

ўпер шы ню. На га да ем, што тут вы раб ля юць пе чы ва на ўсе ўзрос ты 
і лю бы густ. За раз «Сло дыч» лі чыц ца лі да рам бе ла рус ка га рын ку 
пе чы ва і кан ды тар скіх вы ра баў з му кі: тут пя куць больш за 100 
ві даў пе чы ва, а пра дук цыя фаб ры кі зай мае 24 % ай чын на га рын-
ку гэ тай пра дук цыі. Ёсць і экс парт, які за тры ле таш нія квар та лы 
склаў 1,5 міль ё на до ла раў, па ве да міў на мес нік ды рэк та ра па 
ка мер цый най дзей нас ці Сяр гей ТРЫ БОЙ. Дзе ўпа да ба лі бе-
ла рус кае пе чы ва? У 18 кра і нах све ту (боль шай част кай у Ра сіі), 
ся род спа жыў цоў ёсць на ват В'ет нам і ЗША.

Пра цу юць на прад пры ем стве га лоў ным чы нам жан чы ны — 
іх з больш чым 500 ча ла век пра цоў на га ка лек ты ву прад-
пры ем ства 68 %. Што і не дзіў на: смач ная вы печ ка — спра ва 
пя шчот ных жа но чых рук.

Прэ зі дэн там кра і ны па стаў ле на за да ча да 
2025 го да па вя лі чыць ВУП да 100 міль яр даў до-
ла раў. І без па ве лі чэн ня вы руч кі на ад на го ра бот-
ні ка, по шу ку но вых ві даў пра дук цыі, ад крыц ця 
но вых вы твор час цяў тут не абы сці ся. Для гэ та-
га трэ ба ак тыў на пра ца ваць, уцяг ваць у аба рот 
ня вы ка ры ста ную ма ё масць, шу каць спо са бы 
пры цяг нуць гро шы ў бюд жэт. У Ча вус кім ра ё-
не ро бяць стаў ку на раз віц цё сель скай і ляс ной 
гас па дар кі.

— У нас ёсць пры дат ныя пля цоў кі, але па куль, 
на жаль, ня ма пра ек таў, якія б сур' ёз на паў плы-
ва лі на ста но ві шча. Ёсць па тэн цый ныя ін вес та ры, 
але яны яшчэ пры гля да юц ца, вы ву ча юць по пыт. 
На прык лад, ТАА «Са ўэкс парт» на ладж вае ў раё-
не вы твор часць гоф ра кар до ну, — удак лад няе 
Ана толь Ма цю лін.

Сён ня ві та юц ца аль тэр на тыў ныя спо са бы пры-
цяг нен ня гро шай у бюд жэт. І ў гэ тым вя-
лі кія над зеі ўскла да юц ца на ак тыў ную 
част ку мяс цо ва га на сель ніц тва.

9

17 студзеня 2020 г. № 2 (538)

Штотыднёвы Штотыднёвы 
дадатак дадатак 
газетыгазеты

стар. 14

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Жыць па срод ках

Пра не ка то рыя асаб лі вас ці 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 
на кі ра ва ныя на за бес пя чэн не 
зба лан са ва нас ці 
рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых 
бюд жэ таў. стар. 13

Па трэб ная 
да па мо га

Се на та ры бя руць шэф ства 
над РНПЦ дзі ця чай ан ка ло гіі, 
ге ма та ло гіі і іму на ло гіі. стар. 3

«Бам бі лы» 
на сту па юць

Ня доб ра сум лен ная кан ку рэн цыя 
ў па са жыр скіх пе ра воз ках 
вя дзе да страт і банк руц тва... стар. 4

Пра што іш ла га вор ка на су стрэ чы 
пар ла мен та ры яў са стар шы нёй 
Мі набл вы кан ка ма.

Не по бач, а ра зам

стар. 4

Гас па дар скі 
па ды ход

Як на Брэст чы не жы ве 
сель са вет па ме рам 
у ад ну вёс ку? стар. 15

стар. 2

ТЭ МА ТЫД НЯ

РЭ ЗЕР ВЫ РЭ ЗЕР ВЫ 
«МЯС ЦО ВАЙ СКАР БОН КІ»«МЯС ЦО ВАЙ СКАР БОН КІ»

Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла на пры кла дзе Ча вус ка га ра ё на, як тут за раб ля юць на сваё раз віц цёКа рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла на пры кла дзе Ча вус ка га ра ё на, як тут за раб ля юць на сваё раз віц цё
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Ад Ма гі лё ва да Ча вус га дзі на 
яз ды на аў то бу се, на аса біс тым 
транс пар це мож на «да ля цець» 
і хут чэй. Утуль ны га ра док 
з да стат ко ва доб ра раз ві тай 
інф ра струк ту рай, ёсць ра ка, 
чы гун ка — што яшчэ трэ ба 
для ста біль на га жыц ця? 
Але без да та цый спра ва 
ўсё роў на не абы хо дзіц ца. 
Ня ма буй ных вы твор час цяў, 
а зна чыць, і ак тыў ных 
па ступ лен няў у бюд жэт. Ці лёг ка 
сён ня на паў няць «мяс цо вую 
скар бон ку» і як раз ві вац ца, 
ка лі гро шай не ха пае, — 
на гэ тую тэ му па раз ва жаў 
стар шы ня Ча вус ка га рай са ве та, 
кі раў нік Ма гі лёў скай аб лас ной 
аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў Ана толь МА ЦЮ ЛІН.

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

Усе за ка на даў чыя Усе за ка на даў чыя 
зме ны дык туе жыц цёзме ны дык туе жыц цё

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На тал ля КА ЧА НА ВАКА ЧА НА ВА на ве да ла ААТ «Кан ды тар ская фаб ры ка «Сло дыч» на ве да ла ААТ «Кан ды тар ская фаб ры ка «Сло дыч»
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