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Неабходны 
кло пат
Важ на дай сцi да кож на га па жы ло га ча ла ве ка 
i да ве дац ца, якая да па мо га яму па трэб на.

Та кую за да чу пад час ра бо чай па езд кi ў Ашмян скi ра ён, 
што на Гро дзен шчы не, па ста вi ла стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лi кi На цы я наль на га схо ду На тал ля КА ЧА НА ВА.

Яна су стрэ ла ся з дэ пу тац кiм кор пу сам рэ гi ё на, у цэнт-
ры ўва гi бы лi ак ту аль ныя пы тан нi раз вiц ця Пры нё ман ня. 
Пе рад гэ тым спi кер верх няй па ла ты пар ла мен та па зна-
ё мi ла ся з ра бо тай мяс цо вых прад пры ем стваў i цэнт ра 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва Ашмян ска га 
ра ё на, па ве дам ляе Бел ТА.

«У цэнт ры ўва гi зна хо дзiц ца вы ка нан не да ру чэн няў 
кi раў нi ка дзяр жа вы. Ад но з iх да ты чыц ца i ўваж лi ва га 
стаў лен ня да па жы лых лю дзей, якiм ця пер важ на па-
быць до ма», — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва. Га вор ка 
iдзе пра да стаў ку па жы лым да ха ты пра дук таў хар ча-
ван ня, ме ды ка мен таў, ака зан не iн шай да па мо гi, пад-
крэс лi ла яна. Важ на, што да гэ тай ра бо ты пад клю чы лi ся 
не толь кi цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
нiц тва, але i ва лан цё ры з лi ку мо ла дзi, прад стаў нi коў 
гра мад скiх ар га нi за цый.

«Пры гэ тым па жы лыя лю дзi час ця ком вель мi сцiп-
лыя, яны не хо чуць не ка га пра сiць, тур ба ваць. Та му 
важ на дай сцi да кож на га, да ве дац ца, у чым ён мае 
па трэ бу. Ка лi ёсць дзе цi, род ныя, якiя мо гуць да ста вiць 
усё не аб ход нае, — гэ та доб ра. У ад ва рот ным вы пад ку 
трэ ба да па маг чы i збе раг чы», — ад зна чы ла На тал ля 
Ка ча на ва.

На яе дум ку, у Ашмян скiм ра ё не, дзе пра жы вае 
больш за 8 ты сяч пен сi я не раў, гэ тая ра бо та па стаў ле-
на на на леж ным уз роў нi. Трэ ба, каб так бы ло i ў iн шых 
ра ё нах. Пад час су стрэ чы з дэ пу тац кiм кор пу сам рэ гi ё на 
На тал ля Ка ча на ва за клi ка ла на род ных абран нi каў ак-
тыў на ўклю чыц ца ў са дзей нi чан не па жы лым лю дзям. Бо 
ме на вi та дэ пу та ты доб ра ве да юць свае ра ё ны, акру гi, 
ра зу ме юць, дзе не аб ход ная да па мо га.

Пад зна кам 
якас цi

Ана лiз сi ту а цыi не па срэд на на мес цах да зва ляе 

ўба чыць рэ аль ную кар цi ну i пры няць ап ты маль ныя 

ра шэн нi па пад трым цы прад пры ем стваў.

Та кое мер ка ван не вы ка за ла спi кер верх няй пала ты 
На тал ля КА ЧА НА ВА пад час ра бо чай па езд кi ў Ашмян-
скi ра ён Гро дзен скай воб лас цi.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лi кi азна ё мi ла ся з дзей нас цю 
мяс цо вых прад пры ем стваў — Ашмян ска га драж джа во-
га за во да i ААТ «Ра дыё тэх нi ка», па ве дам ляе Бел ТА.

«Ашмян скi ра ён хоць i не вя лi кi, але з сур' ёз ным пра-
мыс ло вым па тэн цы я лам. У лю дзей, што важ на, ёсць 
маг чы масць рэа лi за ваць ся бе ў пра фе сiй ным пла не. 
Ста ноў чы трэнд у тым, што ў боль шас цi прад пры ем-
стваў ёсць рост па каз чы каў у па раў на ннi з па пя рэд-
нiм го дам. Гэ та зна чыць, што ў лю дзей ёсць пра ца, 
ста бiль ная за ра бот ная пла та», — ад зна чы ла На тал ля 
Ка ча на ва.

«Кi раў нi ком дзяр жа вы па стаў ле на за да ча дай сцi да 
кож на га прад пры ем ства. Па Ашмян скi драж джа вым 
за вод зе i ААТ «Ра дыё тэх нi ка» ёсць пы тан нi. На прык лад, 
не аб ход на пад цяг нуць за ра бот ную пла ту. Для гэ та га 
трэ ба вы пус каць су час ную, ары ен та ва ную на экс парт, 
якас ную пра дук цыю. Ак цэнт на гэ тым зроб ле ны не вы-
пад ко ва: на ступ ныя пяць га доў прой дуць пад зна кам 
пя цi год кi якас цi», — ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Яна пад крэс лi ла, што мяс цо выя прад пры ем ствы не 
за ста нуц ца па-за ўва гай. На прык лад, на кант ро лi ў цэ-
лым у кра i не сi ту а цыя з драж джа вой га лi ной. Прад пры-
ем ства з Ашмя наў здоль на ма дэр нi за вац ца i вый сцi на 
но выя рын кi.

«Мы ба чым, як склад ва ец ца сi ту а цыя ў на шых су се-
дзяў, та му важ на ска рэк цi ра ваць ра бо ту на шых ар га нi-
за цый у но вых умо вах. Ця пер пра пра цоў ва юц ца ме ры 
для пад трым кi прад пры ем стваў у роз ных сфе рах. Па-
езд кi на мес цы, у рэ гi ё ны да юць маг чы масць уба чыць 
рэ аль ную кар цi ну i пры маць уз ва жа ныя i пра вiль ныя 
ра шэн нi», — пад крэс лi ла На тал ля Ка ча на ва.
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Пачатак на 1-й стар. 
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— Прад пры ем ству бы-
ла па стаў ле на за да ча не 
прос та вы пус цiць тка нi ну — 
пра дук цыя па вiн на быць з 
вы со кай да баў ле най вар-
тас цю, — звяр ну ла ўва гу 
ў раз мо ве з жур на лiс та мi 
На тал ля Ка ча на ва. — Гэ та 
зна чыць, што па вiн на быць 
не сы ра вi на, не ма тэ ры я лы, 
а кан чат ко вы пра дукт, якi 
бу дзе вы раб ляц ца з тка нiн. 
Зра зу ме ла, гэ та ўплы вае i 
на за роб кi лю дзей, якiя тут 
пра цу юць, i на эфек тыў-
насць ра бо ты прад пры ем-
ства.

Спi кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та па зна ё мi ла ся 
з ра бо тай ды зайн-цэнт-
ра, якi за пра ца ваў сё ле та i 
ўжо рых туе ка лек цыi мод-
на га адзен ня да бу ду ча-
га асен не-зiм ня га се зо на 
2020/2021. Ма ла ды спе-
цы я лiст Iн эса Аку лiч, якая 
пра цуе тут пас ля за кан чэн-
ня Ака дэ мii мас тац тваў, 
ува саб ляе ў жыц цё са мыя 
яр кiя iдэi. Дзяў чы на прый-
шла сю ды па раз мер ка ван-
нi i ка жа, што па да ба ец ца 
ўсё: ка лек тыў, умо вы, маг-
чы масць са ма рэа лi за цыi.

Кi раў нiк ды зайн-
цэнт ра Эль вi ра ЖВI КА ВА 
рас ка за ла аб тым, што за-
раз у рас пра цоў цы i дзе ўсю 
гэ тую пры га жосць мож на 
бу дзе на быць:

— Сё ле та мы рэа лi зу ем 
стар тап лi нii муж чын ска га 
адзен ня: рых ту ем ка лек-
цыю пры го жай дзе ла вой 
воп рат кi, якая бу дзе скла-
дац ца пры клад на з 30 ма-
дэ лей, — па ве да мi ла яна. — 
У жнiў нi—ве рас нi пла ну ем 
ад крыць ад мыс ло вы ма га-
зiн у ста лi цы.

Што да ты чыц ца доў-
га тэр мi но вых пла наў ды-
зайн-цэнт ра, фэшн-ды-
зай нер сцвяр джае, што 
га лоў ная мэ та — ра ды-
каль на змя нiць стаў лен не 
да ай чын на га пра дук ту, 
то-бок пе ра ка наць спа-
жыў цоў у якас цi, кам фор це 
i ак ту аль нас цi та ва раў бе-
ла рус ка га легп ра ма. Што 
цал кам ад па вя дае дэ вi зу 
па лi ты кi прад пры ем ства ў 
га лi не якас цi: «Вы твор цаў 
шмат — спа жы вец адзiн», 
та му ары ен ту юц ца тут на 
за па тра ба ван нi спа жыў ца.

Да рэ чы, рых ту ец ца i 
жа но чая ка лек цыя адзен-
ня: ця пер у рас пра цоў цы 
спе цы я лiс таў ды зайн-
цэнт ра зна хо дзiц ца больш 
за 100 ар ты ку лаў тка нiн на 
лю бы густ.

Жыл лё, 
сад кi 
i доб ра ўпа рад ка ван не

Усё вы шэй пе ра лi ча-
нае — гэ та, так бы мо вiць, 
да лей шыя перс пек ты вы 
прад пры ем ства: ка рот-
ка тэр мi но выя i доў га тэр-

мi но выя. Аб тым, што на 
сён няш нi мо мант хва люе 
ка лек тыў, На тал ля Ка ча-
на ва па цi ка вi ла ся ў ад ным 
з цэ хаў ААТ «Кам воль».

Ма ла дыя лю дзi, якiх на 
прад пры ем стве пра цуе 
больш за 30 %, па цi ка вi лi-
ся да лей шым лё сам дру го-
га ве да мас на га iн тэр на та, 
што па вi нен быць пе ра ве-
дзе ны ў ста тус до ма ква-
тэр на га ты пу. Пер шы, да-
рэ чы, зда лi ў экс плу а та цыю 
яшчэ ў 2010-м, i ра бот нi кi 

прад пры ем ства атры ма лi 
маг чы масць пе ра ехаць у 
свае ква тэ ры. У ад но сi нах 
да дру го га пя цi па вяр хо ва-
га ве да мас на га iн тэр на та, 
якi зна хо дзiц ца по бач на 
ву лi цы Со неч най, вы ра-
шы лi пай сцi та кiм жа шля-
хам. На ват распрацавалі 
ўжо пра ект рэ кан струк цыi 
пад шмат ква тэр ны дом на 
115 ква тэр. Ця пер пра ект ная 
да ку мен та цыя зна хо дзiц ца 
на раз гля дзе экс пер ты зы. 
Ра зам з тым за ста ец ца ад-
кры тым пы тан не ад чу жэн-
ня аб' ек та па рэшт ка вым 
кош це, бо iн тэр нат экс плу-
а ту ец ца з 1957 го да.

Спi кер Са ве та Рэс пуб лi-
кi да ру чы ла ад каз ным асо-
бам ра за брац ца ў сi ту а цыi 
i пад ра бяз на па зна ё мiць з 
вы нi ка мi гэ та га раз гля ду 
ка лек тыў прад пры ем ства.

Пра гу ча ла i пы тан не 
не да хо пу мес цаў у дзi ця-
чых сад ках не па да лёк ад 
прад пры ем ства, бо асно-
ву ка лек ты ву скла да юць 
жан чы ны, якiя спя ша юц ца 
на ра бо ту i ха це лi б за вес цi 
ма ло га ў са док як ма га блi-
жэй да кам бi на та.

Як па тлу ма чыў кi раў-
нiк ад мi нiст ра цыi Ле нiн-
скага ра ё на Мiн ска Пётр 
ШОСТАК, на сён няш нi 
мо мант у ра ё не функ цы-
я ну юць 47 дзi ця чых да-
школь ных уста ноў, але за-
па тра ба ва насць у мес цах 
за ста ец ца. Па вод ле пла-
наў ста лiч ных ула д, у Ле-
нiн скiм ра ё не за пла на ва на 
бу даў нiц тва но ва га дзi ця-
ча га сад ка, раз лi ча на га на 
190 мес цаў. У экс плу а та-
цыю аб'ект па вi нен быць 
зда дзе ны ў 2023 го дзе.

На тал ля Ка ча на ва да-
ру чы ла ра ён най вер ты ка лi 
ўла ды пра ана лi за ваць за-
па тра ба ва ную коль касць 

мес цаў у дзi ця чых сад ках 
кро ка вай да ся галь нас цi 
ад «Кам во ля» i пра iн фар-
ма ваць ка лек тыў аб маг-
чы мас цi ўлад ка ваць у iх 
дзя цей.

Уз нi ма лi ся i пы тан-
нi доб ра ўпа рад ка ван ня 
на бя рэж най Свiс ла чы ад 
ву лi цы Аран скай да Дзя-
нi саў скай. Спi кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та ад зна-
чы ла, што доб ра ўпа рад ка-
ван не — пры яры тэт ная за-
да ча ў Год ма лой ра дзi мы. 
З кi раў нiц твам Мiн ска вы-
зна ча ны пла ны на бя гу чы 
год: коль кi вы са дзiць дрэў, 
кус тоў, кве так. На тал ля 
Кача на ва да ру чы ла ўклю-
чыць доб ра ўпа рад ка ван-
не гэ та га аб' ек та ў сё лет нiя 
пла ны га рад скiх ула д.

Кошт i якасць 
па вiн ны быць 
су па стаў ны мi

Пад вод зя чы вы нi кi на-
вед ван ня прад пры ем ства, 
На тал ля Ка ча на ва ў раз мо-
ве з жур на лiс та мi звяр ну-
ла ўва гу на тое, што пас ля 
за вяр шэн ня ма дэр нi за цыi 
i з'яў лен ня су час на га аб-
ста ля ван ня «Кам во лю» 
не аб ход на вы хо дзiць на 
за да дзе ныя па ра мет ры, 
вы зна ча ныя iн вес ты цый-
ным пра ек там.

— Iн вест пра ект рэа лi-
за ва ны, ця пер трэ ба вы-
пус каць тка нi ны больш 
су час ныя, доб рай якас цi. 
Асар ты мент тут ня дрэн-
ны, але трэ ба, каб i кошт, 
i якасць бы лi су па стаў-
ны мi, — пад крэс лi ла яна, 
звяр нуў шы ўва гу на тое, 
што ў су час ных умо вах, 
ка лi вель мi ня прос та кан-
ку ры ра ваць на рын ку, 
ажыц цяў ляць экс парт ныя 
па стаў кi, у кра i не па вiн на 
быць пра дук цыя вы со кай 
якас цi i па пры маль ным 
кош це. Тым больш што ў 
нас шмат прад пры ем стваў 
лёг кай пра мыс ло вас цi, якiя 
вы ка рыс тоў ва юць тка нi ну, 
i вель мi важ на, каб сы ра-
вi на для iх бы ла ай чын най 
вы твор час цi.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
фо та Бел ТА.

 ДА ВЕД КА «МС»
ААТ «Кам воль» — най буй ней шы вы твор ца тэкс-

тыль най пра дук цыi, якi ва ло дае поў ным цык лам 
вы твор час цi: ад вы ра бу пра жы да вы пус ку тка нi ны 
i па стаў кi пра дук цыi ў кра i ны Еў ро пы i СНД.

За ўсю гiс то рыю тка нi ны кам воль на га кам бi на-
та ад праў ля лi ся спа жыў цам у больш чым 30 кра iн 
блiз ка га i да лё ка га за меж жа. Ця пер геа гра фiя экс-
пар ту прад пры ем ства ахоп лi вае 15 кра iн: ад Азер-
бай джа на да Тур цыi.

Ма ла ды спе цы я лiст Iн эса АКУ ЛIЧ.

Ары ен та цыя Ары ен та цыя 
на спа жыў цана спа жыў ца


