
Тэх но лаг Га лі на АСТАП ЧУК 
дэ ман струе га то вую пра дук цыю.

Швач ка Тац ця на ГА ПА НО ВІЧ і сле сар-ра монт нік Аляк сей ПА ШКО ВІЧ 
на ра бо чым мес цы.

Па ча так 
вы твор час ці

А па чы на ла ся бія гра фія за меж-
на га прад пры ем ства «Ланг хай нрых 
Кан фек цы ён Бел» з пры ез ду па тэн-
цый на га ін вес та ра. Спа да ра Бурк-
хар да Ое ля аб лас ныя кі раў ні кі ні бы 
ў сва ты ў Дзі він ва зі лі. За крыў ся 
бы лы кам бі нат на до мнай пра цы 
прад пры ем ства «Брэст месц прам». 
Жан чы ны з трох ты сяч на га на се-
ле на га пунк та пры лю бой на го дзе 
скар дзі лі ся на ад сут насць ра бо ты. 
Па мяш кан не пло шчай больш за 
1200 квад рат ных мет раў раз бу ра-
ла ся. Ай чын ныя ін вес та ры не спя-
ша лі ся прэ зен та ваць свае біз нес-
пра ек ты ў на се ле ным пунк це амаль 
за сот ню кі ла мет раў ад Брэс та. Так 

што пры езд ня мец ка га тэкс тыль-
шчы ка з го ра да Шліт ца быў тут 
вель мі да рэ чы.

Па сту по ва, хоць і не без цяж-
кас цяў, урэ гу ля ва лі да ку мен таль-
на-ар га ні за цый ныя пы тан ні і пры-
сту пі лі да ра мон ту і рэ кан струк цыі 
бу дын ка. По тым прый шоў час на-
бі раць ра бот ні каў. Мяс цо вы сель-
вы кан кам пад рых та ваў спі сы шва-
чак. Усе яны атры ма лі за пра шэн-
ні прый сці на гу тар ку. Ус па мі нае 
май стар Га лі на Брыш таль:

— Пад бо рам лю дзей зай ма-
ла ся ме не джар з Гер ма ніі Сі мо на 
Шольц. Фрау Шольц пад ра бяз на 
рас пыт ва ла кож ную з нас пра ра-
ней шую ра бо ту, сям'ю, за да ва ла 
пы тан ні, як нам зда ва ла ся, на-
ват не па тэ ме. Яна ра бі ла ней-
кія па мет кі ў сшы тач ку на су праць 
кож на га проз ві шча. По тым бы лі 
пра фе сій ныя іс пы ты, мы па каз-
ва лі, на што здат ныя за швей най 
ма шын кай. У вы ні ку за пра шэн не 
атры ма лі не ўсе. Пер шая бры га да 
пра цаў ніц пры сту пі ла да ра бо ты 
ле там 2006 го да. І пер шую пар тыю 
аб ру саў з ня мец кай якас цю, зроб-
ле ных у Дзі ві не, ад пра ві лі за каз чы-
ку во сен ню гэ та га ж го да.

Яшчэ два га ды Фрау Шольц жы-
ла ў Коб ры не, кож ны дзень пры яз-
джа ла на пра цу ў Дзі він. Ме на ві та 
яна на ву чы ла мяс цо вых ра бот ніц 
мно гім ню ан сам май стэр ства, на-
прык лад еў ра пей ска му крою. Гэ та 
асаб лі вы від крою, які вы кон ва ец-
ца ўруч ную «па ніт цы», ра бо та па-
тра буе дак лад нас ці, ува гі, умен ня. 
Але ме на ві та та кі крой за бяс печ-
вае фор му вы ра бу на ўвесь час яго 
экс плу а та цыі.

Га лі на Ула дзі мі ра ўна на гад вае, 
што кож ная з гас па дынь су ты ка ла ся 
з праб ле май, ка лі, на прык лад, на ва-
лоч ка пас ля мыц ця вы гля дае «кры-
вой», яе нель га роў на згар нуць. Гэ та 
зна чыць, што яна бы ла ня пра віль на 
скро е ная. А крой, зроб ле ны па ніт-
цы тка ні ны, на ад ва рот, пас ля мыц ця 

аль бо пра са ван ня вы праў ляе вы-

раб, ро біць яго ідэа льным.

Асаб лі вас ці ра бо ты
Пра апош нія ў цэ ху рас ка жуць 

не толь кі май стар, але і лю бая ра-

бот ні ца. Яны ве да юць, што кож ны 

шы вок па ві нен ад па вя даць нар-
ма ты вам, лю бая строч ка па він на 
вы гля даць ідэа льна, кож ны ра жок 
на дзей на за ма ца ва ны. Бо бя ліз на 

ў атэ лях, рэ ста ра нах, на кру із ных 
ды па вет ра ных лай не рах вы ка-
рыс тоў ва ец ца ін тэн сіў на, яе час-
та мы юць. Та му яна му сіць быць 
пра віль на вы раб ле на.

Га лоў ны ін жы нер прад пры ем-
ства Люд мі ла Кар пеш рас каз вае 
пра асаб лі вас ці вы твор час ці. Уся 
тка ні на для па шы ву па сту пае з 
Гер ма ніі, ту ды ж ад праў ля ец ца 
га то вая пра дук цыя па вод ле за ка-
заў. Фір ма пра цуе ў зо не мыт на-

га кант ро лю. Гэ та зна чыць, коль кі 
тка ні ны пры вез лі — уліч ва ец ца яе 
мет раж, ва га, — столь кі ж па він на 
быць вы ве зе на. Ка лі ска жам, клі-
ент за ка заў круг лы аб рус, а та кая 
фор ма, як і ін шыя, вы ра за ец ца з 
пра ма ву голь най тка ні ны, то ўсе 
да ад на го аб рэз кі трэ ба ста ран-
на ўпа ка ваць і ад пра віць ра зам з 
га то вым та ва рам, каб коль касць 
ад па вя да ла пры ве зе на му ледзь 
не да гра ма. А што га до вая аба-

вяз ко вая ін вен та ры за цыя азна чае 
спы нен не ра бо ты на тры дні, бо 
трэ ба пе ра лі чыць і зве рыць кож-
ную зап част ку, на ват ніт кі, ігол кі з 
ма шын. Та кія асаб лі вас ці ра бо ты 
на зва на га прад пры ем ства, да якіх 
у Дзі ві не ўжо пры звы ча і лі ся.

Сваю ра бо ту тут лю бяць. Інакш 
бы ло б над звы чай скла да на да біц-
ца еў ра пей скай якас ці пра дук цыі. 
А якасць і май стэр ства дзі він ча нак 
ужо аца ні лі ва ўсім све це. Аб ру сы, 
сур вэт кі, па сцель ныя кам плек ты 
вы ка рыс тоў ва юць у Араб скіх Эмі-
ра тах, на Кіп ры, ва ўсёй Еў ро пе. 
Мяс цо выя швач кі не без го на ру 
рас каз ва лі, як вы кон ва лі за каз для 
рэ зі дэн цыі ка ра ля Іар да ніі. Шы лі 
што ры, аб ру сы, па сцель ную бя ліз-
ну ў ад ным сты лі. На кож ны вы раб 
на но сі ла ся ка ра леў ская эмб ле ма, 
кож ная рэч акан тоў ва ла ся ад мыс-
ло вым чыр во ным шлі цам. Рас каз-
валі, як по тым ста ран на ўпа коў ва лі 
гэ ты за каз, як спе цы я ліст па мыт-
ным афарм лен ні Свят ла на Кар-
ня люк ней кім чы нам уга ва ры ла 
піль на га мыт ні ка не рас па коў ваць 
аб рус. У ад ва рот ным вы пад ку лю-
бая вы пад ко вая скла дач ка маг ла б 
са пса ваць агуль ны без да кор ны 
вы гляд. І служ боў цы ўвай шлі ў 
ста но ві шча, зга дзі лі ся.

Юбі лей ны агляд
З асаб лі вай ад каз нас цю ста-

вяц ца на прад пры ем стве да вы-
ка нан ня лю бо га за ка зу. Апла та 
пра цы — здзель на-прэ мі яль ная — 
так са ма ста но віц ца сты му лам да 
са ма ўдас ка на лен ня кож на га з 
ра бот ні каў. А іх у ка лек ты ве за-
раз 108, 10 жан чын зна хо дзяц ца 
ў дэ крэт ным вод пус ку. І як жа 
бы ло пры ем на, ка лі на 10-год дзе 
прад пры ем ства пры еха лі ня мец кія 
за сна валь ні кі ды шчы ра дзя ка ва лі 
ўсім за пра цу. Тут за хоў ва юць на-
ват пры ві таль ныя ад ра сы, пісь мы 
па дзя кі з тых ура чыс тас цяў, і што 
асаб лі ва цэ няць: доб рае сло ва га-
ва ры ла ся ў ад рас кож на га з ра бот-
ні каў, ад мыс ло вы па да ру нак быў 
уру ча ны ўсім. На свя та за пра сі лі 
і ве тэ ра наў ка лек ты ву, якія за раз 
на за слу жа ным ад па чын ку.

Да рэ чы, і без юбі лей ных дат тут 
не за бы ва юц ца пра тых лю дзей, 
якія ста я лі ка ля вы то каў но вай 
швей най фір мы. Гэ тай во сен ню ды-
рэк тар прад пры ем ства Ва лян ці на 
Пашкевіч ра зам з га лоў ным ін жы-
не рам Люд мі лай Кар пеш аб' еха лі 
ўсіх ве тэ ра наў вы твор час ці. Ка го 
знай шлі на ага ро дзе, ка го ў дзя цей, 
але па він ша ва лі кож ную з днём па-
жылых людзей, па да ры лі су ве ні ры 
і, га лоў нае, па га ва ры лі, па ці ка ві лі-
ся спра ва мі, за пра сі лі за хо дзіць у 
гос ці. І яны, бы вае, за хо дзяць, не 
за бы ва юць сваё прад пры ем ства. 
Зна чыць, пра віль на ска заў на юбі-
леі Берн хард Оель, што для здзяйс-
нен ня не ча га знач на га па він ны са-
брац ца лю дзі, аб' яд на ныя ад ной 
мэ тай, лю дзі-ад на дум цы.

Фор му ла кі раў ні ка
А пра ды рэк та ра ён ска заў так: 

«Ва лян ці на Ры го раў на, як ні хто, 
здо ле ла ўнік нуць у сут насць на ша-
га па ды хо ду да ар га ні за цыі пра цы 
і кі ра ван ня прад пры ем ствам. Яе 
пра фе сі я на лізм і глы бо кія ве ды ста-
лі ас но вай да лей ша га па спя хо ва га 
раз віц ця вы твор час ці. Яна ва ло дае 

вы дат най здоль нас цю ад стой ваць 
ін та рэ сы сва іх лю дзей, пры гэ тым 
за хоў вае ін та рэ сы ня мец ка га бо ку 
і та кім чы нам дзей ні чае на ка рысць 
«Ланг хай нры ха» ў цэ лым».

Ва лян ці на Па шке віч прый шла 
на толь кі што за рэ гіст ра ва нае 
прад пры ем ства во пыт ным спе-
цыя  ліс там. Да гэ та га яна два дзя-
сят кі га доў пра ца ва ла га лоў ным 
бух гал та рам у роз ных га лі нах вы-
твор час ці. Ды рэк та рам та ды па-
ста ві лі ча ла ве ка, які зна хо дзіў ся ў 
Мін ску. Вя до ма, усе апе ра тыў ныя 
пы тан ні да во дзі ла ся вы ра шаць на 
мес цы га лоў бу ху. Та му праз год 
за сна валь нік пра па на ваў ёй уз на-
ча ліць прад пры ем ства. І не па мы-
ліў ся. Бо, як ён сам кан ста та ваў на 
юбі леі фаб ры кі, Ва лян ці на Паш-
ке віч здолела вы бу да ваць та кую 
сіс тэ му функ цы я на ван ня вы твор-
час ці, у асно ве якой зна хо дзяц ца 
ад каз насць ра бот ні ка і ўваж лі вае 
стаў лен не з бо ку кі раў ні ка.

Пра на зва ную фор му лу Ва лян-
ці ны Ры го раў ны да вя ло ся па чуць 
ад мно гіх ра бот ні каў з Дзі ві на: ад 
спе цы я ліс таў, май стра вы твор час-
ці, ра да вых шва чак і рас крой шчыц. 
На зме не ў гэ ты дзень (13 снеж-
ня. — Аўт.) пра ца ва лі рас крой шчы-
цы Свят ла на Ба ран чук і Ва лян ці на 
Ба ран чук, цёз кі па проз ві шчы. Гіс-
то рыя гэ тых ра бот ніц у мно гім па ка-
заль ная для Дзі ві на. Гэ та іх пер шае 
ра бо чае мес ца. Пры клад на ў адзін 
час па вы хо дзі лі за муж, на ра дзі лі 
дзя цей, пад га да ва лі іх, а ра бо ту не 
маг лі знай сці, не бы ло асаб лі ва га 
вы ба ру ў іх вя лі кай вёс цы. Та му з 
ра дас цю прый шлі, ка лі быў аб' яў-
ле ны на бор шва чак. На «Ланг хай-
нрых» з пер ша га дня, асво і лі ўсе 
апе ра цыі, ця пер па спя хо ва зай ма-
юц ца рас кро ем. Свят ла на і Ва лян-
ці на па ка за лі аў та ру гэ тых рад коў, 
як вя дзец ца зна ка мі ты рас крой «па 
ніт цы». Трэ ба спа чат ку вы цяг нуць 
ніт ку, па гля дзець, як па бу да ва ная 
тка ні на, і вы зна чыць кі ру нак над-
рэ зу.

Пра цоў ныя буд ні
А яшчэ тут мо гуць рас ка-

заць, што за ўсе га ды 
дзей нас ці прад-

пры ем ства ра бот ні кі ні вод на га дня 
не бы лі ў вод пус ку за свой кошт, 
што зар пла та вы плач ва ец ца заў-
сё ды свое ча со ва і для сель скай 
мяс цо вас ці вель мі на ват не бла гая. 
Так, у мі ну лым ме ся цы ся рэд ні па-
каз чык па прад пры ем стве склаў 
840 руб лёў. Боль шасць ра бот ніц 
жы вуць у са мім Дзі ві не. А жы ха-
рак су сед ня га па сёл ка Арэ хаў скі 

і вёс кі Во са на ра бо ту 
пад во зіць мік ра аў то-
бус, які аран дуе прад-
пры ем ства. Пер шая 
зме на па чы на ец ца ў 
сем га дзін ра ні цы. На 
зме ну за сту па юць два 
з па ло вай дзя сят кі шва-
чак, а так са ма рас клад-
чы цы, рас крой шчы цы і 
ін шыя спе цы я ліс ты. 
У бы та вым па коі яны 
на дзя ва юць фор му, 
па кі да юць свае абе ды ў 
ха ла дзіль ні ку, каб пад-
час абе дзен на га пе ра-
пын ку іх ра за грэць ды 

пе ра ку сіць. Для гэ та га ство ра ны 

ўсе ўмо вы. У пра стор ным вы твор-

чым цэ ху чыс та, свет ла, тут пад-

трым лі ва юц ца ап ты маль ныя для 

пра цы ўмо вы. Кож ная ра бот ні ца 

ве дае свае аба вяз кі, яна пра фе-

сі я нал у сва ёй спра ве. Май стар 

раз дае за дан ні на зме ну з улі кам 

рас цэ нак ра бо ты. Гэ та ро біц ца для 

та го, каб кож ная з пра цаў ніц маг ла 
за ра біць не ме ней за ін шых.

Па ра лель на вя дзец ца ўлік 
па шы вач ных апе ра цый. Ім зай-
ма ец ца на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра Аляк сандр Шля пін. 
Аляк сандр Гер ма на віч заў сё ды 
на су вя зі з ня мец кім бо кам. Яму 
пе ра клад чык не па тра бу ец ца, 
ён па чы наў ме на ві та пе ра клад-
чы кам, на гэ тай фір ме пра цуе з 
пер ша га дня.

Не ка то рыя, пэў на, ду ма юць, 
што для та го каб вы раб ляць 
ста ло вую і па сцель ную бя ліз ну, 
не па тра бу ец ца асаб лі ва га май-
стэр ства, і вель мі па мы ля юц ца. 
Спра ба ва лі ўлад ка вац ца на ра-
бо ту бы лыя швач кі з пры ват ных 
фір маў, якія шы юць адзен не. 
Але ў іх не атры ма ла ся, яны не 
вы тры ма лі вы со кіх па тра ба ван-
няў. І хут ка сы хо дзі лі. Так што 
раз мо вы пра ка ман ду ад на дум-
цаў-пра фе сі я на лаў не вы со кія 
сло вы.

Вар та ска заць, што не ўся пры га жосць, якую 
ро бяць ня стом ныя пра цаў ні цы ў Дзі ві не, пра да ец ца 
за мя жой. Ця пер прад пры ем ства ак тыў на асвой-
вае бе ла рус кі ры нак. Кам плек ты па сцель най бя-
ліз ны ад «Ланг хай нрых», якія мож на ку піць у нас, 
вы гля да юць сты лё ва і функ цы я наль на. Га лоў ны 
тэх но лаг прад пры ем ства Га лі на АСТАП ЧУК ня-
рэд ка вы сту пае як га лоў ны кан струк тар і га лоў ны 
ды зай нер но вай пра дук цыі. Ды зай нер скія пры ёмы 
вы ка рыс тоў ва юц ца, па вод ле яе слоў, у па шы ве па-
сцель най бя ліз ны. Для пад коў дра ні каў і на ва ло чак 
ня рэд ка бя руц ца роз ныя ма тэ ры я лы. На прык лад, 
верх шы ец ца з пры го жа га бліс ку ча га жа кар ду. А ніз 
вы ра бу, той, што блі жэй да це ла, — са стап ра цэнт-

най ба воў ны. Ёсць на вы твор час ці вы шы валь ныя 
ма шы ны. І па жа дан ні за каз чы ка на вы раб 

мо гуць на не сці аль бо вы шы ць на 
ім ла га тып, ар на мент, вен зель. 
Апош нім ча сам ня рэд ка па сту-
па юць за ка зы на сум кі, сур вэт кі, 

ары гі наль ныя ка ра бы для хле ба ў на цы я наль ным 
сты лі. Га лі на Ула дзі мі ра ўна па каз вае сур вэт кі 
з ары гі наль ны мі ўзо ра мі:

— Вось ва ры я цыі бе ла рус кай вы шы ван кі, ця пер 
па пу ляр ныя та кія ар на мен ты. Ну і ку ды ж нам без 
на ша га ва сіль ка! Ар на мент з ва сіль ком упры гож-
вае са мыя роз ныя ста ло выя кам плек ты, па куп нік 
гэ та цэ ніць.

— Ця пер не праб ле ма зра біць лю бую вы шы ван-
ку, — пра цяг вае раз мо ву га лоў ны ін жы нер Люд-
мі ла КАР ПЕШ. — У Мін ску ёсць фір ма, якой мы 
за каз ва ем пра грам нае за бес пя чэн не. На прык лад, 
ад праў ля ем эс кіз вы шыў кі, яны ро бяць пра гра му 
для вы шы валь най ма шы ны. Так па яў ля ец ца той 
са мы ва сі лёк аль бо сня жын ка з бе ла рус кім ка ла-
ры там, якую мы на но сім на тка ні ну. Ся род на шых 
за каз чы каў — мін скія рэ ста ра ны, га тэ лі. Ця пер сваё 
на цы я наль нае асаб лі ва ў трэн дзе, на ват вы шы ван-
ка кры жы кам ста но віц ца над звы чай па пу ляр най. 
Та му ста ра ем ся іс ці ў на гу з ча сам. Пе рад куп ляй 
вась мі га ло вач най вы шы валь най ма шы ны на шы 
ра бот ні цы ста жы ра ва лі ся ў Гер ма ніі. За раз у сва іх 
вы ра бах мы ўда ла спа лу ча ем ня мец кую дак лад-
насць і вы тан ча насць з ай чын ным ка ла ры там.

Лі ней ка пра дук цыі «Ланг хай нрых Кан фек цы ён 
Бел» на ліч вае больш за 250 ві даў вы ра баў. Тут 
заў сё ды ары ен та ва лі ся на спа жыў ца. Мо гуць вы-
ра біць пад за каз хоць міль ён ад ноль ка вых аб ру саў, 
а мо гуць і адзін. Як па жа дае клі ент. А ў ганд лё-
вым цэнт ры «Алі са» ў Коб ры не ад кры ты па віль-
ён «Ланг хай нрых». Тут пра да юц ца са мыя роз ныя 
аб ру сы, кам плек ты па сцель най бя ліз ны, да рож кі 
на абе дзен ны стол, сур вэт кі. Мож на на быць гэ тую 
пра дук цыю і ў ста лі цы.

Рас крой шчык 
Свят ла на КА ЦЯ ЛЮК 
з да па мо гай пнеў ма на жа 
ад ра зае ка ва лак па лат на.

Рас крой шчы кі (зле ва на пра ва) Ва лян ці на БА РАН ЧУК, Свят ла на КУ ЦЭ ВІЧ, 
Лі ля ШЫД ЛО ВІЧ, Свят ла на БА РАН ЧУК за пра цай.

Спе цы я ліст па мыт ным афарм лен ні Свят ла на КАР НЯ ЛЮК 
пра вя рае су пра ва джаль ную да ку мен та цыю.

Аляк сандр ГА ПА СЮК, апе ра тар ЭВМ, Свят ла на ЯЙ ЧУК, на мес нік га лоў на га бух гал та ра, 
Ве ра ні ка СУ БОТ КА, бух гал тар, Воль га КО ЧЫ НА, ме не джар па пла на ван ні вы твор час ці, 

Люд мі ла КАР ПЕШ, га лоў ны ін жы нер, Тац ця на ВОЎ ЧЫК спе цы я ліст па кад рах.

Як на шы май стры хі 
спа лу ча юць ня мец кую якасць 

з бе ла рус кім ка ла ры там

ШЫ КОЎ НЫ АБ РУС ШЫ КОЎ НЫ АБ РУС 
З ДЗІ ВІ НАЗ ДЗІ ВІ НА

Ра бо чы цэх.

Ка лі б га доў двац цаць та му хто ска заў, што ў Дзі ві не бу дуць 
вы раб ляць кам плек ты ста ло вай і па сцель най бя ліз ны для 
най буй ней шых га тэ ляў, авія- і чы гу нач ных кам па ній све ту, 
а так са ма вы кон ваць за ка зы для VІР-пер сон з ка ра леў скіх ся-
мей стваў, гэ та пра гу ча ла б ва ўні сон наз ве... дзіў на. На зва нае 
мяс тэч ка на са май мя жы з Укра і най вы зна ча ец ца па тры яр-
халь ны мі па лес кі мі тра ды цы я мі, тут за ха ва ла ся шмат аў тэн-
тыч ных рэ чаў ды аб ра даў. А ця пер вось да мяс цо вых сла ву-
тас цяў да ба ві ла ся па меж ная за ста ва, амаль усіх па да рож ні каў 
ня змен на су стра кае ўзбро е ны па меж ны на рад. І ме на ві та ў 
гэ тым ста ра даў нім Дзі ві не ту тэй шыя май стры хі шы юць пры го-
жыя рэ чы, якія ра ду юць лю дзей па ўсім све це.

Цвя ток ра дзі мы ва сіль ка

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Але на ДАЎ ЖА НОК. Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА. УНП 290433952.

Уклад чы кі-ўпа коў шчы кі 
(зле ва на пра ва) 

Ва лян ці на СМІ ХО ВІЧ, 
Ве ра КЛАЧ КО ВІЧ, 

Ва лян ці на СЕР ГЯ Е ВІЧ, 
Іры на ЛІТ ВІН ЧУК.
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Для са мых ма лень кіх сё ле та бы-

лі аб ста ля ва ныя пля цоў кі з пя соч ні-

ца мі і гуль ня вы мі комп лек са мі. Тут 

і бу даў ні чыя ін стру мен ты, ля леч ныя 

до мі кі, на бо ры для юных гас па дынь, 

кан струк та ры і ін шыя цац кі. Ру ха вых 

і бяс страш ных пры цяг ва лі гон кі на 

элект ра ма бі лях, дзі ця чых ве ла сі пе-

дах, ка тал ках вы твор час ці СТАА «ПП 

Па лес се». Кож ны год пра гра ма свя та 

мае свае ад мет нас ці. Гэ тым ра зам 

ама та ры тан ка вых ба та лій змаг лі па-

гру зіц ца ў кам п'ю тар ную гуль ню.

Бы ло ня ма ла ся мей ных за баў і 

спа бор ніц тваў. На прык лад, ся мей-

ная квэст-эс та фе та «Шко ла су пер-

аген таў» прай шла ў фор ме ру ха вых 

гуль няў і ін тэ ле кту аль ных за дан няў. 

Бы лі і вод ныя ат рак цы ё ны, і кан цэр-

ты. Коб рын стаў го ра дам дзя цей. Не-

здар ма ж свя та ўга на ра ва лі сва ёй 

пры сут нас цю дып ла ма ты, пар ла мен-

та рыі, гос ці з ін шых рэ гі ё наў кра і ны і 

за меж жа. А сё ле та ў жніў ні ка ля ганд-

лё ва га цэнт ра «Па лес се» пра хо дзіў 

аб лас ны школь ны кір маш, ме ра пры-

ем ства на ве даў стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Зга да ны ўні вер саль ны ганд лё вы 

цэнтр кам па нія ад кры ла ў рай цэнт-

ры ча ты ры га ды та му. Яго аца ні лі 

не толь кі га ра джа не, але і жы ха ры 

ра ё на, а так са ма су сед ніх рэ гі ё наў. 

Пра дук то вы ад дзел пра цуе да 23 га-

дзін, гэ та зруч на для лю дзей, якія 

поз на пра цу юць аль бо вяр та юц ца з 

па ез дак. Па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца 

ад дзел дзі ця чых та ва раў, у тым лі ку 

цац кі. Па куп ні кі з Поль шчы, Ра сіі ня-

рэд ка хо чуць ку піць та вар там, дзе 

ён вы пус ка ец ца, і на вед ва юць ганд-

лё вы цэнтр.

Ця пер на ват цяж ка са бе ўя віць 

Коб рын без «Па лес ся». А яшчэ двац-

цаць га доў та му зу сім ні чо га гэ та га не 

бы ло. Ме на ві та ў 1998 го дзе бра ты 

Пётр і Ула дзі мір Кі ва кі і іх та ва рыш 

Анд рэй Голь цман узя лі ў арэн ду не-

вя лі кі цэх, за вез лі не каль кі стан коў 

і ста лі ад лі ваць пласт ма са выя фор-

мы. Ця пер ў фае га лоў на га кор пу са 

ста іць той пер шы ста нок як ра ры тэт. 

Па ці ху раз ві ва лі ся, на рошч ва лі вы-

твор часць. І ця пер прад пры ем ства 

па стаў ляе сваю пра дук цыю ў 66 кра ін 

све ту. Асноў ны ры нак — гэ та кра і ны 

СНД: Бе ла русь, Ра сія, Укра і на, Ка-

зах стан.

— Сён ня за ста вац ца ня змен ным іг-

ра ком на рын ку не вель мі прос та, да-

во дзіц ца пры кла даць шмат на ма ган-

няў, — рас каз вае на мес нік ды рэк-

та ра кам па ніі Ула дзі мір КІ ВА КА. — 

Удзель ні ча ем у са мых роз ных вы-

стаў ках, кір ма шах. Па куп ні ка мы 

пры вык лі пры цяг ваць якас цю і эка-

ла гіч нас цю сва іх вы ра баў.

«Па лес се» — са мае вя лі кае ў Коб-

ры не прад пры ем ства, тут пра цуе тры 

ты ся чы ча ла век. Вы твор чыя пло шчы 

зай ма юць 65 ты сяч квад рат ных мет-

раў. Гэ та бы лыя пус ту ю чыя па мяш-

кан ні пра дзіль най фаб ры кі «Ру чай-

ка». Іх па сту по ва вы ку пі лі, пры вя лі 

ў па ра дак, аснас ці лі ад па вед на. 

Асноў ная вы твор часць раз мя шча ец-

ца ў Коб ры не, а не каль кі га доў та му 

ад кры лі фі лі ял у Пін ску, там за ня та 

больш за 400 ча ла век.

На «Па лес сі» га на рац ца тым, што 

пра цаў ні кі атрым лі ва юць год ную зар-

пла ту, ма юць пры стой ны сац па кет. 

Ця пер яшчэ кож ны ра бот нік у сва ім 

ганд лё вым цэнт ры мо жа на быць у лік 

зар пла ты лю быя та ва ры ад пра дук-

таў хар ча ван ня да бу даў ні чых ма тэ-

ры я лаў. Тут уме юць ці ка ва ад па чы-

ваць. На ват на стэн дах у ка лі до ры 

га лоў на га кор пу са мож на ўба чыць 

ма ляў ні чыя ілюст ра цыі з раз на стай-

ных спар та кі яд, кан цэр таў, свят.

А сё ле та гру па спе цы я ліс таў фаб-

ры кі ца цак са бра ла з кан струк та ра 

аў та ма біль Gееlу Аtlаs у на ту раль ную 

ве лі чы ню. На ўні каль ную цац ку пай шло 

145 ты сяч дэ та ляў. Гэ ты аў та ма біль ва-

жыць 1756 кі ла гра маў, больш за ары-

гі нал. Твор чая гру па — пяць дзяў чат і 

хло пец — па тра ці лі на збор ку 160 га-

дзін. І ця пер ца цач ны цуд тэх ні кі кур сі-

руе па са ло нах ад най мен на га аў та ма-

бі ля і ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дырэктар Ва лян ці на ПАШКЕВІЧ.

Свя та гуль ні 
і ца цак

Кам плек тоў шчы ца ца цак 
Воль га ЯРАМ ЧУК.

У ад ным 
з вы твор чых па мяш кан няў 

прад пры ем ства.


