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ЯКАСЦЬ 
НА ПЕР ШЫМ МЕС ЦЫ

Ашмян скія пры сма кі ад роз ні-
ва юц ца не толь кі сва ім цу доў ным 
сма кам, але і вы со кай якас цю. 
Апош няя не раз па цвяр джа ла ся 
шмат лі кі мі ўзна га ро да мі. «Звяз-
да» пра пос пе хі ка лек ты ву мя са-
кам бі на та ве дае не па чут ках, бо 
рас каз ва ла пра іх не ад на ра зо ва. 
Вось і на гэ ты раз, ка лі пры еха лі 
на прад пры ем ства, ад ду шы па-
ра да ва лі ся, уба чы ўшы ў ка бі не це 
ды рэк та ра Та ма ры Ула дзі мі ра ў-
ны Фі лі по віч но вую за слу жа ную 
ўзна га ро ду. Сё ле та ААТ «Ашмян-
скі мя са кам бі нат» атры маў прэ-
мію ўра да за да сяг нен не ў галіне 
якас ці.

Па вод ле слоў ды рэк та ра ААТ 
«Ашмян скі мя са кам бі нат», якасць 
на прад пры ем стве ва ўсе ча сы — 
на пер шым мес цы, бо па куп ні кі 
па він ны быць цал кам пе ра ка на ны 
ў бяс пе цы пра дук таў. «І ў на шых 
па куп ні коў та кая ўпэў не насць 
ёсць», — ад зна чае Та ма ра Ула-
дзі мі ра ўна. Аб гэ тым свед чыць 
па пу ляр насць, якой ка рыс та юц ца 
мяс ныя вы ра бы Ашмян ска га мя-
са кам бі на та.

Га лоў ная ж пе ра ва га ашмян-
скай пра дук цыі ў тым, што тут 
вы ка рыс тоў ва ец ца сы ра ві на з ад-
на го з са мых эка ла гіч на чыс тых 
рэ гі ё наў кра і ны. А ба га тыя тра-
ды цыя ганд лё вай мар кі «З па ва-

гай да якас ці» вось ужо 114 га доў 
спа лу ча юц ца з са мым су час ным 
вы со ка тэх на ла гіч ным аб ста ля-
ван нем і тэх на ло гі я мі.

— На мой по гляд, ёсць ча ты ры 
склад ні кі, якія зра бі лі наш брэнд 
«З па ва гай да якас ці» шы ро ка 
вя до мым як у Бе ла ру сі, так і за 
яе ме жа мі, — ка жа Та ма ра Фі лі-
по віч. — Пер шае — вы со кі тэх-
на ла гіч ны ўзро вень вы твор час ці 
на ўсіх эта пах. Прад пры ем ства 
ня спын на па вя ліч вае ма гут нас ці 
сва іх цэ хаў: у пры ват нас ці, ма-
гут нас ці мя са-тлу шча ва га цэ ха 
асвое ны на 220%, цэ ху сы ра вэн-
джа ных каў бас — на 160%. Шмат 
маг чы мас цяў да ла ма дэр ні за цыя, 
якую мы рас па ча лі на мя са кам бі-
на це яшчэ ў кан цы 1990-х га доў. 
За гэ ты час па бу да ва ны ба за пе-
рад за бой на га ўтры ман ня жы вё лы, 
мя са-тлу шча вы цэх, каў бас ны цэх, 
цэх паў фаб ры ка таў, цэх сы ра вэн-
джа ных каў бас, ла ба ра то рыя, ка-

цель ня, аў та май стэр ня. Раз ві тую 
ла гіс тыч ную інф ра струк ту ру за-
бяс печ вае ўлас ны аў та парк. Уся го 
ў рас па ра джэн ні ААТ «Ашмян скі 
мя са кам бі нат» 47 аў та ма бі ляў — 
гэ та іза тэр міч ныя аў та фур го ны (з 
хо ла да за бес пя чэн нем).

Вель мі апе ра тыў на аб на ві лі 
аб ста ля ван не і сён ня пры мя ня ем 
тэх на ло гіі, якія да зва ля юць за ха-
ваць у мя се ві та мі ны, бял кі і ін шыя 
кам па не нты вы со кай бія ла гіч най 
і хар чо вай каш тоў нас ці. У 
ме жах пра гра мы раз віц-
ця ма лых на се ле ных 
пунк таў па бу да ва лі 
су час ны ха ла дзіль-
нік, у якім мож на 
за хоў ваць ад на-
ча со ва 500 тон 
мя са. Рэ кан-
струк цыя цэ хаў 
з па шы рэн нем 
вы твор чых пло-
шчаў і ўста ноў ка 
но ва га аб ста ля ван-
ня да зва ля юць па вя-
лі чыць асар ты мент, 
аб' ёмы і па вы сіць якасць 
пра дук цыі. Дру гое — кант-
роль якас ці ў ад па вед нас ці з 
між на род ны мі стан дар та мі. У 
ла ба ра то рыі кам бі на та пра-
цу юць вы ключ на вы со ка ква-

лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты. Трэ цяе 
— якас ная сы ра він ная ба за. І чац-
вёр тае, ба дай, са мае вы зна чаль-
нае — доб ра сум лен ная, ква лі фі-
ка ва ная пра ца кож на га ра бот ні ка 
на сва ім участ ку.

На прад пры ем стве сён ня пра-
цуе звыш 800 ча ла век. Пры гэ-
тым, што не ма ла важ на, па ста ян-
на ства ра юц ца но выя пра цоў ныя 
мес цы. Вар та ад зна чыць, што ды-
рэк тар Ашмян ска га мя са кам бі на-
та Та ма ра Ула дзі мі ра ўна Фі лі по віч, 
якая на гэ тай па са дзе звыш 30 га-
доў, кла по ціц ца пра сва іх ра бот ні-
каў. На прад пры ем стве ство ра ны 
ўсе ўмо вы для пра цы і ад па чын ку. 
Ёсць мед пункт з фі зі я тэ ра пеў тыч-
ным ка бі не там, трэ на жор ная за ла, 
лаз ня, свой ва каль на-ін стру мен-
таль ны ан самбль «Ашмян скія 
во ла ты», ла дзяц ца эк скур сіі і 
кан цэр ты. А ве да е це вы, на коль-
кі да гле джа ная тэ ры то рыя ва кол 
мя са кам бі на та: столь кі кве так я не 
ба чы ла яшчэ ні на ад ным з ана ла-
гіч ных прад пры ем стваў. Не ка жу 
ўжо пра вы твор чыя па мяш кан ні, 
у афарм лен ні якіх ад люст ра ва на 
тэ ма гіс то рыі мя са кам бі на та, у ка-
лі до рах ві сяць ма ляў ні чыя фо та-
здым кі з края ві да мі Ашмян ска га 
краю, зроб ле ныя са мім ды рэк та-
рам, дзя ку ю чы якім у тым лі ку, як 
пры зна лі ся ра бот ні кі, яны пры хо-
дзяць на свае пра цоў ныя мес цы ў 

доб рым на-
строі.

Ашмян ская каў бас ка — прос та каз ка

Ды рэк тар Ашмян ска га РУП ЖКГ Сяргей БЕЛЯН КОЎ:

«МЫ ВЕЛЬ МІ СКРУ ПУ ЛЁЗ НА ПА ДЫ ХО ДЗІМ 
ДА ПА ЖА ДАН НЯЎ ЖЫ ХА РОЎ РА Ё НА»

НА ШЫ ДА СЯГ НЕН НІ

Пра дук цыя ААТ «Ашмян скі мя са кам бі нат» па-
ста ян на зай мае пры за выя мес цы на са мых роз-
ных кон кур сах. Так, ле тась на кон кур се «Леп шая 
пра дук цыя го да» ад зна чы лі ся каў бас кі паў вэн-
джа ныя «Па ляў ні чыя», са ля мі сы ра вэн джа ная 
«Вен гер ская», пра дукт са сві ні ны сы ра вэн джа ны 
«Па лач кі да пі ва вы тан ча ныя». Зван не «Чэм пі ён 
сма ку» (так на зы ва ец ца кон курс-дэ гус та цыя. — 
Аўт.) атры ма ла каў ба са са ля мі сы ра вэн джа ная 
«Ба вар ская но вая».

У 2014 го дзе 
ААТ «Ашмян скі 
мя са кам бі нат» 
атры маў прэ мію 
ўра да за да сяг нен не 
ў галіне якас ці.

Сяб ры на ве да лі зна ка мі ты фес ты валь «Галь шан скі за-
мак» і вель мі на хваль ва лі шаш лы кі, якія да вя ло ся там 
па каш та ваць. Як вы свет лі ла ся, іх вось ужо шмат га доў 
па ўні каль най тэх на ло гіі вы раб ляе ад но са ста рэй шых 
прад пры ем стваў на шай рэс пуб лі кі ААТ «Ашмян скі мя-

са кам бі нат». Апош ні, да рэ чы, сла віц ца не толь кі сва і мі 
смач ны мі паў фаб ры ка та мі, але і знат ны мі мяс ны мі 
да лі ка тэ са мі: сы ра вэн джа ны мі каў ба са мі, вянд лі най, 
ба лы ка мі, па лянд ві цай, якія з'яў ля юц ца не ад' ем ным 
упры га жэн нем лю бо га свя точ на га ста ла.

«ПЛА НУ ЕМ 
ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ ГА РА ЧАЙ 
ВА ДОЙ УВЕСЬ ГО РАД»

За мі ну лы год Ашмян скае 
РУП ЖКГ вы ка на ла ўсе асноў ныя 
па каз чы кі са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця. Вось толь кі не ка то рыя 
з іх: па каз чык па энер га збе ра жэн-
ні — 10,4% (за дан не 6%); па эка но міі 
рэ сур саў — 0,8 (за дан не — 0,5), зні-
жэн не вы дат каў па па слу гах на сель-
ніц тву — 10,4% (за дан не 10%).

— У нас адзін з са мых ма лень кіх 
у воб лас ці са бе кошт цеп ла вой энер-
гіі, — ка жа ды рэк тар Ашмян ска га 
РУП ЖКГ Сяр гей БЕ ЛЯН КОЎ. — Да-
сяг ну лі та ко га да стат ко ва сур' ёз на га 
вы ні ку ў тым лі ку і дзя ку ю чы та му, 
што па бу да ва лі ў Ашмя нах два но выя 
і вель мі важ ныя для прад пры ем ства 
і ра ё на аб' ек ты. Адзін з іх — ка цель-
ня з вы ка ры стан нем мяс цо вых ві даў 
па лі ва. Там уста ноў ле ны два кат лы 
на фрэ зер ным тор фе агуль най ма-
гут нас цю 8 МВт. Вар та ад зна чыць, 
што гэ тая ка цель ня — ад на з са мых 
ма гут ных аб' ек таў з вы ка ры стан нем 
мяс цо вых ві даў па лі ва ў Гро дзен скай 
воб лас ці. Вы ка ры стан не тор фу знач-
на эка но міць рэ сур сы: са бе кошт ад-
ной Гкал цеп ла вой энер гіі мен шы, у 
па раў на нні з кош там 1 Гкал на га зе, 
на 16%. Кошт пра ек та склаў больш 
за 23 млрд руб лёў. Га да вы эка на міч-
ны эфект на блі жа ец ца да 5,4 млрд 
руб лёў.

Ка лі пер шы пра ект фі нан су ец ца 
з аб лас но га бюд жэ ту, то дру гі, кош-
там ка ля 2 млн еў ра, рэа лі за ва ны 
з пры цяг нен нем па зы ко вых срод каў 
Між на род на га бан ка рэ кан струк цыі 
і раз віц ця. Ка цель ня з пе ра ўтва рэн-
нем у мі ні-ЦЭЦ з вы ка ры стан нем 
га за порш не ва га ру ха ві ка не толь кі 
ацяп ляе да мы, але і вы пра цоў вае 
энер гію, як для па трэб нас ці сва іх 
аб' ек таў, так і для про да жу. Аб ста-
ля ван не мі ні-ЦЭЦ вы пра цоў вае ў год 

7,7 млн кВт элект ра энер гіі і 5,5 тыс. 
Гкал цеп ла вой энер гіі. Та кім чы нам, 
прад пры ем ства мае маг чы масць па-
кры ваць усе свае па трэ бы ў элект-
ра энер гіі, што да зва ляе па мен шыць 
са бе кошт 1 Гкал на 10%. У вы ні ку 
га да вы эка на міч ны эфект склаў 
1,5 млрд руб лёў.

— Но вая ўста ноў ка да зва ляе нам 
у ацяп ляль ны пе ры яд за бяс печ ваць 
га ра чай ва дой па ло ву на сель ніц тва 
го ра да, — удак лад няе Сяр гей Бе-
лян коў. — Але на гэ тым спы няц ца 
не збі ра ем ся. Сё ле та са срод каў 
Су свет на га бан ка рэ кан струк цыі і 
раз віц ця пла ну ем рэа лі за ваць пра-
ект па за каль цоў цы сіс тэ мы цеп ла-
за бес пя чэн ня, злу чыць дзве ма гут-
ныя ка цель ні го ра да. Гэ та ро біц ца 
для та го, каб сі ла мі ад ной ка цель ні 
вы пра цоў ваць энер гію на мяс цо вых 
ві дах па лі ва для за бес пя чэн ня га ра-
чай ва дой у між ацяп ляль ны пе ры яд 
уся го го ра да. Мы — суб сі дзі ру е мае 
прад пры ем ства. Та му ўсе на шы на-
ма ган ні на кі ра ва ны на змян шэн не 
са бе кош ту па слуг, эка но мію бюд-
жэт ных срод каў.

РАЗ ЛІ КО ВЫ ЦЭНТР 
ПЕ РА Е ДЗЕ БЛІ ЖЭЙ 
ДА ЛЮ ДЗЕЙ

Па спя хо ва рэа лі зу юц ца на Ашмян-
шчы не пра гра мы «Устой лі вае раз віц-
цё вёс кі» і «Чыс тая ва да». За 2013 
год Ашмян скае РУП ЖКГ па спе ла 
ма дэр ні за ваць во да пра вод ныя сет кі 
ў аг ра га рад ках Кра коў ка, Каль чу ны, 
па бу да ваць стан цыю абез жа лез ван-
ня ў Галь ша нах на агуль ную су му ка-
ля 2 млрд руб лёў. Ця пер пра цу юць 
над рэа лі за цы яй пра ек та «Бу даў ніц-
тва ачы шчаль ных збу да ван няў ка-
на лі за цыі ў г. Ашмя ны. 1-ы пус ка вы 
комп лекс», а так са ма пра цяг ва юць 
вес ці ра бо ту па па мян шэн ні энер га-
спа жы ван ня. Вар та ад зна чыць, што 
ле тась у рам ках рэа лі за цыі пра гра-

мы па энер га збе ра жэн ні ўда ло ся 
атры маць эка на міч ны эфект ка ля 
850 Т.У.Т (у гра шо вым вы ра жэн ні — 
амаль 1,8 млрд руб лёў).

— Акра мя гэ та га, мы вя дзём 
шчыль ную ра бо ту з сель скім во да-
за бо рам, — рас па вя дае Сяр гей Бе-
лян коў. — У нас на ба лан се ка ля 70 
сель скіх свід ра він. Мно гія з іх ужо вы-
пра ца ва лі свае рэ сур сы. Ва да — гэ та 
на ша ба гац це, та му, каб змен шыць 
энер га спа жы ван не гэ тых свід ра він, 
аб сле да ва лі іх і пла ну ем у блі жэй шы 
час ука ра ніць там но выя тэх на ло гіі. 
Так са ма пра во дзім ра бо ту па ўка-
ра нен ні энер га эфек тыў на га аб ста-

ля ван ня і на на шых цеп ла кры ні цах, 
сель скіх ка цель нях. Каб змен шыць 
за тра ты па цеп ла энер гіі, мя ня ем кат-
лы на менш ма гут ныя.

На ла джа на ра бо та ў Ашмян скім 
ра ё не і па збо ры дру гас ных ма тэ ры-
яль ных рэ сур саў. За дан не па збо ры 
шкла, плас ты ку, па пе ры вы ка на лі на 
157%. За ку пі лі і ўста на ві лі ў Ашмя-
нах і аг ра га рад ках ра ё на 120 кан-
тэй не раў роз ных ко ле раў для збо ру 
дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў. 
Ад сар та ва ныя ад хо ды вы во зяц ца 
асоб ным транс пар там і зда юц ца на 
пе ра пра цоў ку — у вы ні ку атрым лі ва-
ец ца доб рая ка пей ка.

— Сяр гей Аляк санд ра віч, асноў-
ны від дзей нас ці ЖКГ — гэ та ака-

зан не па слуг на сель ніц тву. Лю дзі 
сён ня вель мі па тра ба валь ныя да 
ка му наль ных служ баў. Ці атрым лі-
ва ец ца за хоў ваць доб ра зыч лі выя 
ад но сі ны?

— Больш цес на, чым мы, з на сель-
ніц твам пра цу юць, ба дай, толь кі ўра-
чы. Мы ні ко лі не ад маў ля ем лю дзям 
у тых ці ін шых па слу гах. Вось ця пер, 
на прык лад, за ду ма лі пе ра нес ці раз лі-
ко ва-ка са вы цэнтр, які раз мя шча ец ца 
не ў зу сім зруч ным мес цы, у цэнт-
раль ную част ку го ра да, на ву лі цу Са-
вец кая. Не ўза ба ве за вер шым ра монт 
па мяш кан ня і пе ра са дзім ту ды сва іх 
спе цы я ліс таў. Гэ та ро біц ца ў пер шую 

чар гу для зруч нас ці на шых клі ен таў. 
Так са ма ма ем сайт, дзе лю дзі мо гуць 
па кі даць свае па жа дан ні, пра па но вы. 
У нас вель мі доб рая служ ба ЖЭ Са з 
ма ла ды мі спе цы я ліс та мі, што заў сё-
ды вель мі скру пу лёз на па ды хо дзяць 

да па жа дан няў гра ма дзян, вя-
лі кая коль касць якіх звя за на з 
ка пі таль ным ра мон там жыл ля. 
На жаль, мы, як і ўсе ра ё ны, 
па куль аб ме жа ва ны ў срод ках 
на гэ тыя мэ ты. Бя гу чыя ра-
мон ты не вя лі кіх аб' ек таў мы 
пра во дзім, як пра ві ла, сва і мі 
сі ла мі, ма ем сваю бу даў ні чую 
бры га ду. Пры не аб ход нас ці да-
дат ко ва пры цяг ва ем ашмян скія 
бу даў ні чыя ар га ні за цыі.

— Мы заў сё ды вель мі ак-
тыў на пры ма ем удзел у доб-
ра ўпа рад ка ван ні го ра да, — 
да дае на мес нік ды рэк та ра 
Ашмян ска га РУП ЖКГ Вя-
ча слаў ЯН КОЎ СКІ. — Так, 
ле тась у Ашмя нах пра хо дзі лі 
аб лас ныя «Да жын кі». У го ра-
дзе ў вы ні ку ка пі таль на га, бя гу ча га 
ра мон ту і ма дэр ні за цыі пры ве дзе ны 
ў па ра дак фа са ды бу дын каў, вы кла-
дзе ны но выя тра ту ар ныя да рож кі, 
раз бі ты пры го жыя га зо ны. Уся го ад-
ра ман та ва на больш за 20 аб' ек таў 
на су му 34,5 млрд руб лёў. Так са ма 
ле тась у Ашмя нах пра хо дзіў аб лас ны 
кон курс пра фе сій на га май стэр ства 
ся род ра бот ні каў зя лё на га бу даў ніц-
тва «Квет ка выя фар бы». У кон кур се 
пры ня лі ўдзел усе прад пры ем ствы 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
воб лас ці. Квет ка выя кам па зі цыі, з 
лю боўю зроб ле ныя ўме лы мі ру ка мі 
ка му наль ні каў, да гэ та га ча су це-
шаць ашмян цаў.

АДЗІН СА СКЛАД НІ КАЎ 
ПОС ПЕ ХУ — ПЛЁН НАЯ 
РА БО ТА СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАЎ

Са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 
прад пры ем ства, ста біль насць у ка лек-
ты ве ў знач най сту пе ні за ле жаць ад 
ма раль на-псі ха ла гіч на га мік ра клі ма-
ту, мес ца і па зі цыі ў гэ тых пы тан нях 
гра мад скіх ар га ні за цый, ство ра ных у 
пра цоў ным ка лек ты ве. І гэ тая пра ца 
ў Ашмян скім РУП ЖКГ ар га ні за ва на 
на на леж ным уз роў ні. Спар тыў ная ка-
ман да прад пры ем ствы ле тась не ад-
на ра зо ва ста на ві ла ся пе ра мож цам і 
пры зё рам роз ных ра ён ных і аб лас ных 

спа бор ніц тваў. Тра ды цый-
ны мі ста лі па хо ды па ра-
цэ Ашмян ка на бай дар-
ках. Не ад ной чы ра бот ні кі 
ЖКГ па бы ва лі на роз ных 
эк скур сі ях і ў ту рыс тыч-
ных па езд ках па ці ка вых 
мяс ці нах род най Бе ла ру-
сі; бы ла ар га ні за ва на эк-
скур сія на Чор нае мо ра на 
пяць дзён. Кошт пу цёў кі 
для ра бот ні каў ЖКГ склаў 
уся го 600 ты сяч руб лёў. 
Ас тат нюю су му да пла ці-
ла прад пры ем ства. Пры 
пад трым цы ад мі ніст ра цыі 
і праф са юз на га ка мі тэ та 
што год ар га ні зу юц ца су-
стрэ чы ве тэ ра наў пра цы, 
вы лу ча юц ца срод кі для 
за ах воч ван ня ве тэ ра наў.

Не ма лая за слу га ў ста-
ноў чай ды на мі цы раз віц ця 
прад пры ем ства на ле жыць 
ды рэк та ру Ашмян ска га 
РУП ЖКГ. Ма ла ды, гра-
мат ны, па тра ба валь ны да 
ся бе і на ва коль ных, ён за-

ра джае сва ёй энер гі яй і ап ты міз мам 
увесь ка лек тыў.

— Ад ным са склад ні каў пос пе ху 
з'яў ля ец ца плён ная ра бо та спе цы я-
ліс таў, глы бо кі ана ліз вы дат каў, якія 
мы ста ра ем ся мі ні мі за ваць усі мі сі ла мі, 
на ват ня гле дзя чы на ня прос ты час, — 
ка жа Сяр гей Бе лян коў. — Па тэн цы ял 
раз віц ця ў прад пры ем ства ве лі зар ны, 
ка лек тыў згур та ва ны, і за да чы, якія 
ста вяц ца, нам «па пля чы». Мы не збі-
ра ем ся зда ваць па зі цыі, бу дзем і да лей 
пры кла даць усе сі лы для рэа лі за цыі 
на ме ча ных пла наў, уно сіць да стой ны 
ўклад у са цы яль на-эка на міч нае раз віц-
цё на ша га Ашмян ска га ра ё на.
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Шы ро кі асар ты мент мяс ных вы ра баў і паў фаб ры ка таў ха рак тэр ны для ўсіх крамаў фір мен на га ганд лю Ашмян ска га мя са кам бі на та. 
Гэ ты фо та зды мак зроб ле ны ў цэнт ры Ашмян. Кра ма раз мяс ці ла ся на дру гім па вер се ад ра ман та ва на га бу дын ка, які быў па бу да ва ны 
ў 1913 го дзе. Пры го жы ін тэр' ер, вет лі вае аб слу гоў ван не і, га лоў нае, поў ныя віт ры ны пры нес лі гэ та му ма га зі ну за слу жа ную па пу ляр-
насць. У по ле зро ку аб' ек ты ва — пра даў цы шос та га раз ра ду Ла ры са БУТ КЕ ВІЧ і Мі ха іл КАТ КОЎ СКІ.

Зна ём це ся: пра цаў ні кі мя са кам бі на та Іры на ПАД ВОР СКАЯ, Але на СУБ АЧ, Воль га ТА РА-
СЮК, Жан на МАР ЦІН КЕ ВІЧ, Вік тар КОДЗЬ, Вя ча слаў ЧАЙ КА, Ге надзь АН ТО НІК, Анд рэй 
ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ, Іван МІ ЕЎ СКІ, Аляк сандр МАР ЦІН КЕ ВІЧ, Вік тар ЦЫ РАШ КЕ ВІЧ, Ана то ль 

ЗА ЯНЧ КОЎ СКІ. Ад ны з іх пра цу юць тут не адзін год, дру гія прый шлі ў ка лек тыў зу сім 
ня даў на дзя ку ю чы ства рэн ню на прад пры ем стве но вых ра бо чых мес цаў. Зды мак зроб-
ле ны ў ад ным з ма ляў ні чых ку точ каў на вы твор чай тэ ры то рыі.

Ра бо чая ста ло вая мя са кам бі на та раз ме шча на ў 
пра стор ным па мяш кан ні. Да смач на га і тан на га га-
ра ча га хар ча ван ня су пра цоў ні кі да дат ко ва мо гуць 
на быць у бу фе це цу кер кі, пе чы ва і со кі.

Ашмян скае раённае ўні тар нае прадпрыемства 
ЖКГ аб слу гоўвае горад Ашмяны і населеныя 
пункты раё на з насельніцтвам больш 
за 30 тысяч чала век. І, трэ ба ска заць, 
спраўляец ца са сва ёй зада чай «на вы дат на».

Чыс тыя ву лі цы, квет ні кі, ма лыя ар хі тэк тур ныя 
фор мы ства ра юць парт рэт сён няш ня га го ра да 
Ашмя ны.
Га лоў ны ін жы нер ЖКГ Ста ні слаў ГА ЛУ ЗА і ін жы-
нер участ ка во да ка на ла Аляк сандр БА ЦЮК.

На стан цыі абез жа лез ван ня ва ды пра цу юць апе ра тар пуль та дыс тан цый на га 
кіраван ня Чэс лаў МАР КОЎ СКІ і сле сар-ра монт нік Ра ман СА КА ЛОЎ СКІ.

Ды рэк тар Сяргей БЕЛЯН КОЎ.

На Ашмян скім мя са кам бі на це вель мі ша ну юць 
тра ды цыі. Аб гэ тым свед чыць і тое, што мно гія 
мяс ныя вы ра бы га ту юц ца па рэ цэп тах, пра ве ра-
ных ча сам, якія спе цы я ліс ты кам бі на та бе раж лі-
ва за хоў ва лі мно гія га ды. Ра зам з тым, тэх но ла гі 
прад пры ем ства здзіў ля юць па куп ні коў і но вы мі 
рас пра цоў ка мі.

Так, ноу-хау Ашмян ска га мя са кам бі на та з'яў ля-
юц ца вы ра бы з да баў лен нем ла фан ту ані са ва га і 
пча лі на га мё ду, якія на да юць каў ба сам не ве ра год-
на дух мя ны і ад мет ны пах.

— Лі ней ку гэ тых вы ра баў спе цы я ліс ты мя са-
кам бі на та рас пра ца ва лі су мес на з На ву ко ва-прак-
тыч ным цэнт рам па хар ча ван ні Ака дэ міі на вук, — 
рас па вя дае вя ду чы мар ке то лаг ААТ «Ашмян скі 
мя са кам бі нат» Тац ця на ЯКУ ША ВА. — У іх, акра-
мя сві ні ны і яла ві чы ны, атры ма ных у эка ла гіч на чыс-
тым рэ гі ё не, вы ка рыс тоў ва юц ца мяс цо выя ка рыс-
ныя рас лі ны. У пры ват нас ці, пча лі ны мёд і ла фант 
ані са вы, які па сва іх якас цях ана ла гіч ны жэнь шэ ню. 
Ашмян скі мя са кам бі нат мае пчальнік, ла фант жа на 
прад пры ем ства па стаў ляе мяс цо вы фер мер.

Знач нае мес ца ў дзей нас ці мя са кам бі на та зай-
ма юць са цы яль ныя пра гра мы. Так, 7 га доў та му 
ад ным з пер шых у кра і не Ашмян скі мя са кам бі нат 
узяў на ся бе ар га ні за цыю дзі ця ча га хар ча ван ня 
ў шко лах.

— Сён ня ўзба га ча ныя ві та мі ні за ва ныя мяс ныя 
паў фаб ры ка ты ўклю ча ны ў ра цы ён больш чым 
4,5 ты ся чы школь ні каў Ашмя н, Аст ра вец ка га і 
Смар гон ска га ра ё наў, — рас па вя дае Та ма ра Фі-
лі по віч. — Раз на стай ныя паў фаб ры ка ты з руб ле-
на га мя са тэх но ла гі мя са кам бі на та рас пра ца ва лі 
спе цы яль на для дзі ця ча га хар ча ван ня.

На прык лад, кат ле та «Школь ная», у склад якой 
ува хо дзіць лак ту ло за, што да па ма гае ўзна віць кі-
шэч ную мік ра фло ру, кат ле ты «Здра вуш ка» з мар-
ской ка пус тай, якая з'яў ля ец ца кры ні цай ёду, са сіс кі 
«Ма лоч ныя» вы шэй ша га га тун ку, тэф тэ лі «Каз ка» і 
шмат ін ша га. Хар ча ван нем за да во ле ны ўсе. Баць кі 
ра ды, што кошт знач на па тан неў, бо на сваю пра-
дук цыю прад пры ем ства не бя рэ на цэн ку. Дзе цям 
па да ба ец ца сма ка та, пры га та ва ная ку ха ра мі, якія 
да рэ чы, ува хо дзяць у штат мя са кам бі на та.

Кла по ціц ца ды рэк-
тар кам бі на та і пра 
зда роўе сва іх ра бот-
ні каў. На мя са кам бі-
на це ёсць утуль ная 
ста ло вая, дзе га ра чыя 
паў на вар тас ныя абе-
ды ў дзве зме ны ра-
бот ні кі атрым лі ва юць 
бяс плат на. Да па слуг 
тых, хто пра цуе ў нач-
ную зме ну, — бу фет, 
дзе мож на так са ма 
бяс плат на вы піць ку-
ба чак га ра чай гар ба ты 
ці ка вы.

У «ПА ЧАС ТУ НАК» — 
ПА ПА ЧАС ТУ НАК

Пра дук цыю з ла га ты пам 
Ашмян ска га мя са кам бі на та мож-
на су стрэць больш чым у 500 ганд-
лё вых аб' ек тах. 20% мяс ных вы ра-
баў рэа лі зоў ва ец ца праз улас ны 
фір мен ны ган даль: кра мы з мі ла-
гуч най бе ла рус ка моў най наз вай 
«Па час ту нак» мож на на ве даць 
у Грод не, Шчу чы не, На ва ель ні, 
Аст раў цы, Смар го ні, Ашмя нах, Іўі 
і Мін ску. Па куль што іх 23, але сё-
ле та пла ну ец ца ад крыць яшчэ ча-
ты ры: дзве ў Смар го ні, і па ад ной 
у Іўі і Аст раў цы.

На свае во чы пе ра ка на лі ся, 
што ў фір мен ных кра мах ААТ 
«Ашмян скі мя са кам бі нат» мож-
на знай сці ба га ты асар ты мент 
мяс ных вы ра баў на ўсе вы пад кі 
жыц ця, што не ма ла важ на, з мі-
ні маль ны мі ганд лё вы мі над баў-
ка мі.

Ця пер най боль шым по пы там 
ка рыс та юц ца сы ра вэн джа ныя 
каў ба сы «Мя до вая», «Бе ла рус-
кая», «Крам лёў ская», «Дух мя-
ная», «Сла вян ская», «Ху тар ская», 
«Свя точ ная», «Да маш няя», «Ла-
су нак апе тыт ны» ды шаш лык 
«Дач ны». Гэ та зра зу ме ла, лю дзі 
едуць на ле ці шча, у ад па чы нак, 
та му і за па са юц ца пра дук та мі, якія 
даў жэй за хоў ва юц ца. 

Мя са кам бі нат вы раб ляе шы-
ро кі асар ты мент раз на стай ных 
каў бас ных вы ра баў, мяс ных да лі-
ка тэ саў і паў фаб ры ка таў. Каб не 
раз гу біц ца і хут чэй зра біць вы бар, 
звяр тай це ся да пра даў цоў, якія 
з'яў ля юц ца са праўд ны мі «па тры-
ё та мі» пра дук цыі, што пра да юць. 
Яны ах вот на да па мо гуць за ры-
ен та вац ца ў вя лі кай коль кас ці 
ашмян скіх па час тун каў.
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НЕ ТОЛЬ КІ СМАЧ НА, 
АЛЕ І КА РЫС НА


