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КруглаеКруглае

Маляўнічыя мяс ці ны Круг лян шчы ны 

заў сё ды ва бі лі сю ды вя до мых гіс та рыч-

ных асоб. Ту тэй шы мі зем ля мі ў роз ныя 

ча сы ва ло да лі канц лер ВКЛ Леў Са-

пе га, вя до мы па лі тыч ны дзе яч і аў тар 

пра ніз лі ва га па ла нэ зу «Раз ві тан не з 

Ра дзі май» Мі хал Клеафас Агін скі, прэ-

зі дэнт Ра сій скай Ака дэ міі, па плеч ні ца 

Ка ця ры ны Вя лі кай — кня гі ня Ка ця ры на 

Да шка ва. Тут жы лі рус кі ге не рал Мі ха іл 
Чар ня еў, вя до мы мас так Мі ка лай Не-
ўраў. Круг лян скі ра ён пе ра жыў шмат 
эпа халь ных па дзей, ге ра іч на зма гаў ся 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, ад бу-
доў ваў гас па дар ку ў пас ля ва ен ны час, 
вы рошч ваў хлеб. Сён ня ён пра цяг вае 
ды на міч на раз ві вац ца.

— Наш ра ён сель ска гас па дар чы, з доб-
ра раз ві той бу даў ні чай га лі ной, — ад зна чае 
стар шы ня Круг лян с-
ка га рай вы кан ка ма 
Ана толь ШЧУП ЛЯН-
КОЎ. — Да во лі буй ная 
бу даў ні чая ар га ні за-
цыя ПМК-266 зай ма-
ец ца ў ра ё не не толь кі 
бу даў ні чы мі пы тан ня-
мі, але і доб ра раз-
ві вае ту рыс тыч ную 
інф ра струк ту ру. Дзя-
ку ю чы іх на ма ган ням 
экс парт ту рыс тыч ных 
па слуг у нас толь кі год 
ад го ду рас це.

Што да ты чыц ца 
а г  р а  п р а  м ы с  л о  в а -
га комп лек су, то ён 
прад стаў ле ны ў Круг-
лян скім ра ё не ся мю 
сель ска гас па дар чы мі 
ар га ні за цы я мі. Га лі на ста біль на раз ві ва ец-
ца і мае ста ноў чыя вы ні кі. Сё ле та, на прык-
лад, ура джай насць збож жа вых і зер не ба-
бо вых скла ла ка ля 52 ц/га. Раз ві ва ем жы-
вё ла га доў чы склад нік. Да ру чэн не кі раў ні ка 

дзяр жа вы па бу даў-
ніц тве ма лоч на та-
вар ных фер маў у ра-
ё не вы ка на на. Ця пер 
асноў ная за да ча — 
па ве лі чэн не жы вё ла-
га доў чай пра дук цыі. 
Імк нём ся бо лей тэх-
на ла гіч на пра ца ваць 
над яе вы твор час цю.

У нас жы вуць 
вель мі пра ца ві тыя і 
та ле на ві тыя лю дзі. І 
для та го, каб ства-
рыць для іх кам-
форт ныя ўмо вы, 
у ра ё не шмат ро біц-
ца. Зай ма ем ся ра-

мон там жыл лё ва га фон ду, доб ра ўпа рад коў ва ем 
два ро выя тэ ры то рыі, бу ду ем жыл лё і да ро гі.

Ро бім стаў ку на прад пры маль ных лю дзей. 
Раз віц цё ма ло га і ся рэд ня га біз не су — адзін 
з га лоў ных на прам каў. Ёсць су мес нае з ра-

сі я на мі прад пры ем ства па вы твор час ці кан-

ды тар скіх вы ра баў, ганд лё вая сет ка якіх 

прад стаў ле на ў Ор шы і Ма гі лё ве. Уні каль нае 

прад пры ем ства «За вод Ус ход ні», якое спе цы-

я лі зу ец ца на пе ра пра цоў цы дру гас най сы ра ві-

ны. У іх ёсць ці ка выя пра ек ты на перс пек ты ву. 

Доб ра раз ві ва ец ца дрэ ва ап ра цоў чая га лі на.

Ак тыў на пра цу ем над пры цяг нен нем ін вес ты-

цый і ства рэн нем но вых пра цоў ных мес цаў. У нас 

вель мі вы гад нае мес ц па ла жэн не. Ад нос на бліз ка 

і да Мін ска, і да Ма гі лё ва. Тут са праўды зруч на 

бу да ваць свой біз нес. І мы ад кры ты для ўсіх.

Фо та з ар хі ва рай вы кан ка ма.

На вы твор чым участ ку кі піць ра бо та. У па-
вет ры лу нае ба дзё ры пах све жа спі ла ва на га 
дрэ ва. Ды рэк тар прад пры ем ства Ра ман 
КРУ КОЎ СКІ па ехаў па спра вах у Го мель-
скую воб ласць. Шу каю яго на мес ні ка Ва ле-
рыя ГАН ЧА РО ВА. І не ад ра зу па знаю яго за 
ру лём гру жа на га аб рэ за най дош кай аў та ка ра. 
Вось та бе і на чаль нік.

— Са чу, каб вы твор часць не пры пы ня ла-
ся, — усмі ха ец ца ён і за пра шае па гля дзець 
пі ла ра му.

Та ва рыст ва спе цы я лі зу ец ца на вы ра бе бу-
даў ні чых і па ле тач ных на рых то вак. Пра цэс 
ідзе бес пе ра пын на. Фран таль ны па груз чык 
«Амка дор» раз гру жае і па дае ма тэ ры я лы да 
цэ хаў. Там ідзе рас кры жоў ван не, рас пі лоў ван-
не, шлі фа ван не. На рых тоў кі рас кла да юц ца 
па ка тэ го ры ях, аб рэз кі дро бяц ца на дран ку. 
І на ўвесь ма тэ ры ял вя лі кі по пыт.

ПРА ЦА НА МІЖ НА РОД НЫМ 
УЗ РОЎ НІ

У 2013 го дзе, ка лі ўсё толь кі па чы на ла ся, пер-
шым спа жыў цом «Ра місд рэў камп лек та» быў 
круг лян скі «Жыл кам гас». Ця пер прад пры ем-
ства па спя хо ва су пра цоў ні чае з еў ра пей скі мі 
фір ма мі. Бо стаў ка ро біц ца на якасць. У са ка-
ві ку 2015 го да та ва рыст ва атры ма ла сер ты фі-
кат між на род на га ўзо ру FSC. І трэ ба тры маць 
план ку, каб кож ны год па спя хо ва яго 
па цвяр джаць. Пра тое, што гэ та доб-
ра атрым лі ва ец ца, свед чаць кант рак-
ты з за меж ны мі кам па ні я мі. Ся род іх 
спа жыў цы з Гер ма ніі, Анг ліі. «Ра міс-
д рэў камп лект», да рэ чы, сён ня адзі нае 
ся род ана ла гіч ных прад пры ем стваў 
у Круг лян скім ра ё не, якое на ўпрост 
пра цуе з за меж жам. На огул, 74% вы-
руч кі прад пры ем ства за мі ну лы год — 
ва лю та. Ся род сталых парт нё раў — 
ЗТАА «ВМГ Ін дуст ры» (парт нёр ІKEA) у 
Ма гі лё ве, ЗТАА «Кро нас пан» у Смар-
го ні, за меж нае вы твор ча-бу даў ні чае 
прад пры ем ства «БРЫ ЗАНТ-Энэр джы 
Цэнтр» у Лёз не. У круг лян скіх дрэ ва-
ап ра цоў шчы каў яны рэ гу ляр на бя руць 
дран ку і пі ла він не. А ле там «Ра місд рэў-

камп лект» вый граў тэн дар на па стаў ку 1000 
квад рат ных мет раў дош кі ма гі лёў скай ма лоч най 
кам па ніі «Ба бу лі на крын ка».

Та вар прад пры ем ства мож на аца ніць, за ві-
таў шы на ву лі цу Са вец кую ў Круг лым. Да аб-
лас но га фес ты ва лю хле ба ро баў «Да-
жын кі-2015» яно ўста на ві ла пры го жую 
ага ро джу ўздоўж ша шы. Не скар дзіц-
ца на якасць пі ла ма тэ ры я лаў і на сель-
ніц тва, якое рэ гу ляр на звяр та ец ца на 
прад пры ем ства ў по шу ках бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў для ра мон ту.

СКА РЫС ТА ЛІ СЯ 
ДЗЯР ЖАЎ НАЙ 
ПАД ТРЫМ КАЙ

Да сяг нуць вы со кіх вы ні каў у пра-
цы не маг чы ма без су час най тэх ні кі і 
аб ста ля ван ня. Усё гэ та каш туе вя лі-
кіх гро шай, але пы тан не вы ра ша ец-
ца з да па мо гай крэ ды таў. У па чат ку 
дзей нас ці быў за куп ле ны ў лі зінг 
ле са па груз чык «Амка дор 352 Л», 
сё ле та ён цал кам вы куп ле ны. Фар-
вар дар быў на бы ты па пра гра ме 
Мік рабіз несу Старт Плюс з да па мо-
гай Бе ла рус бан ка пад стаў ку рэ фі нан са ван-
ня мі нус 4%. Бра лі тэх ні ку пад 14%, а сён ня 
пра цэнт зні зіў ся да 7%. Ад чу ва е це роз ні цу?

Спра вы з но вай тэх ні кай 
ідуць на шмат хут чэй. Пры чым 
звяр та юць тут ува гу, на 100% 
бе ла рус кай тэх ні кай. Па сва ёй 
пра дук цый нас ці той жа фар-
вар дар за мя ніў на на рых тоў цы 
ле су два «Ура лы» і трак тар. А 
яшчэ вель мі вы ру чае па груз-
чык МАЗ з гід ра ма ні пу ля та рам. 
Ён быў на бы ты ў вы твор цы па 
кант рак ту ў рас тэр мі ноў ку. Га-

ран там вы сту піў усё той жа Бе ла рус банк. На о-
гул, з бан кам та ва рыст ва пра цуе ў цес ным уза-
е ма дзе ян ні. Тут з вя лі кай удзяч нас цю га во раць 

пра ды рэк та ра ЦБУ №715 фі лі яла 700 
ААТ «ААБ Бе ла рус банк» го ра да Круг-
лае Ма рыю Вік та раў ну Ла за ра ву. І пра 
су пра цоў ні цу крэ дыт на га ад дзе ла 
Ін эсу Мі хай лаў ну Слі зу но ву.

ДРАЎ НІ НА СА ЗНА КАМ 
ЯКАС ЦІ

Атры маць якас ны лес сён ня ня прос-
та, вель мі вя лі кі по пыт. І трэ ба быць, як 
той ка заў, увесь час ў то ну се, са чыць за 
па дзея мі на Бе ла рус кай уні вер саль най 
та вар най бір жы і ху цень ка рэ ага ваць, 
ка лі прад ста віц ца доб ры вы па дак. На-
рых тоў чыя ўчаст кі та ва рыст ва зна хо-
дзяц ца па ўсёй Бе ла ру сі. Ёсць ле са се кі 
на тэ ры то рыі Го мель ска га ле са гас па-
дар ча га аб' яд нан ня (ад куль пры во зіц-

ца драў ні на хвой ных па род), Мінск ага, 
а ця пер яшчэ і Ві цеб ска га.

Кі раў ніц тва кла по ціц ца, каб дзей-
насць та ва рыст ва бы ла па мак сі му ме 
эка на міч на не за леж най. Ня даў на па-
бу да ва ны склад для га то вай пра дук цыі, 
вы ра ша ец ца пы тан не з на быц цём ва 
ўласную ма ё масць вы твор чых пло шчаў. 
Па куль іх пры хо дзіц ца аран да ваць.

ЗА ПРА ША ЕМ НА ПРА ЦУ
Ча ты ры га ды та му дзей насць прад-

пры ем ства па чы на ла ся з васьмі ча ла век, 
ця пер тут 40 пра цу ю чых. Толь кі сё ле та 
быў пра ца ўлад ка ва ны 21 ча ла век. І по пыт 
на пра цоў ныя ру кі не зні кае. Тут па-ра ней-
ша му бу дуць ра ды пад соб ным ра бо чым, 

рам шчы кам. Так што, ка лі лас ка. Вы дат кі за пра-
хо джан не мед ка мі сіі та ва рыст ва бя рэ на ся бе. 
Як і па вак цы на цыі сва іх ра бот ні каў. Што год на 
раз лі ко вы ра ху нак ра ён най па лі клі ні кі па сту па юць 
гро шы за па слу гі па пры шчэп ках ад гры пу.

На прад пры ем стве ёсць шмат ад да ных пра-
цы лю дзей, якія пра цу юць ледзь не з ад крыц ця 
та ва рыст ва. Ся род іх на чаль нік вы твор час ці 
Ва сіль ЖУ КАЎ, кі роў цы МА Заў Вік тар ЯКУ-
ШАЎ і Аляк сей МЯДЗ ВЕЦ КІ, пад соб ны ра бо-
чы Ула дзі мір ГА ЛЫ ГІН, кі роў цы «Амка до ра»
Мі ка лай СІ МА КОЎ і фар вар да ра Ва лян цін 
ПЕХ ЦЕ РАЎ (шмат дзет ны баць ка, да рэ чы). Хай 
не крыў дзяц ца тыя, ка го ў гэ тым спі се ня ма. Па 
сут нас ці, на прад пры ем стве га то вы бы лі пе-
ра лі чыць увесь дзе ю чы штат. Але на га зет най 
ста рон цы ня ма маг чы мас ці гэ та зра біць. Ад імя 
кі раў ніц тва ўсім ра бот ні кам та ва рыст ва вя лі кі 
шчы ры дзя куй за доб ра сум лен ную пра цу і па-
жа дан не даб ра бы ту і шчас ця ім і іх сем' ям.
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У боль шас ці вы пад каў, ка лі ёсць доб рая сы ра він ная ба за, свая пі ла ра ма, дрэ ва-
ап ра цоў ка — да во лі вы гад ны від біз не су. Та му кан ку рэн цыя тут як ні дзе жорст-
кая. Круг лян скае ТАА «Ра місд рэў камп лект» на гэ тым рын ку ўся го ча ты ры га ды. 
Але ўжо па спе ла да біц ца ня дрэн ных вы ні каў у ра бо це.

Круг лян шчы на — край кам форт ны 
для жыц ця і пры ваб ны для біз не су

ШЧУПЛЯНКОЎ Анатоль Леанідавіч, 
старшыня Круглянскага райвыканкама.

Ва ле рый ГАН ЧА РОЎ – і за на мес ні ка на чаль ні ка, і за кі роў цу аў та ка ра.

Пра дук цыя га то ва да ад груз кі.

МАЗ з гідраманіпулятарам.

ДРАН КА НА ЭКС ПАРТДРАН КА НА ЭКС ПАРТ
Вя лі кі асар ты мент бу даў ні чых і па ле тач ных на рых то вак ро біц ца круг лян скі мі прад пры маль ні ка мі


