
З 
тым, якiя вы нi кi пры нес ла пра ве дзе ная 
не так даў но ма дэр нi за цыя прад пры ем ства, 
што хва люе ка лек тыў i перс пек ты ва мi да лей ша га 

раз вiц ця вы твор час цi, па зна ё мi ла ся стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лi кi, упаў на ва жа ная па го ра дзе Мiн ску 
На тал ля КА ЧА НА ВА, якая на ве да ла гэ тае ад кры тае 
ак цы я нер нае та ва рыст ва ў се ра ду, 25 са ка вi ка.

Быць у трэн дзе
На га да ем, што ў 2017 го дзе, згод на з ука зам Прэ зi дэн та краi ны, 

на кам бi на це пра во дзi лі ся ма дэр нi за цыя i рэ кан струк цыя но вай 
вы твор час цi па вы пус ку кан ку рэн та здоль ных тка нiн бiз нес- i эка-
номкла саў. Маш таб ная ма дэр нi за цыя за вяр шы ла ся, i на сён ня 

прад пры ем ства мо жа пра па на ваць спа жыў цам шы ро кi асар ты-
мент тка нiн роз ных вi даў: для дзе ла вых кас цю маў, пры ваб ных 
су ке нак, мод ных спад нiц i гэ так да лей. Ка лек тыў прад пры ем-
ства — а гэ та 760 ча ла век — цяпер пра цуе ў двух змен ным рэ жы-
ме. По пыт на пра дук цыю ёсць, але, акра мя вы пус ку тка нiн, трэ ба 
быць у трэн дзе мод ных тэн дэн цый i за па тра ба ван няў рын ку, каб 
ад па вя даць су час ным гус там. Ме на вi та вы пуск га то вай швей най 
пра дук цыi — а та кую за да чу па ста вiў кi раў нiк дзяр жа вы — да зва-
ляе ары ен та вац ца ў спа жы вец кiх за пы тах, а так са ма вы раб ляць 
пра дук цыю з вы со кай да баў ле най вар тас цю, што, без умоў на, 
ад бi ва ец ца на рос це да хо даў ак цы я нер на га та ва рыст ва. Так 
з'явi ла ся iдэя са ма стой на га па шы ву мод най пра дук цыi са 
сва iх тка нiн i, ад па вед на, ар га нi за цыi но ва га кi рун ку на 
кам бi на це — ра бо ты ды зайн-цэнт ра.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Пар ла менц кi 
се зон — 2020

Да ад крыц ця вя сен няй 
се сii за ста ец ца 
менш чым ты дзень. 
Што ў за ка на даў чым 
парт фе лi?

Вы бар го да

Ста рэй шы на з ма лень кай 
вёс кi ў Жло бiн скiм ра ё не, 
што на Го мель шчы не, 
па ка за ла, 
на што здоль ная 
iнi цы я ты ва. стар. 15

Цi па трэб ны 
ка му наль ныя ўнi тар ныя 
прад пры ем ствы 
пры 
сель вы кан ка мах?

Пры быт кi i вы дат кi

стар. 13

7 ты сяч дрэў 
i мiль ён кве так

Як ма гi лёў скiя дэ пу та ты 
ра зам з ка му наль нi ка мi 
i жы ха ра мi на вод зяць 
пры га жосць 
у го ра дзе. стар. 16

стар. 2

стар. 3

Усё сваё!

Да па мо га аса бiс тым 
пад соб ным 
гас па дар кам — 
у дзяр жаў ным 
пры яры тэ це. стар. 13

стар. 4

Каб спаг наць за па зы ча насць з даў жні коў, за ка на даў ствам 
пра ду гле джа ны пэў ны ме ха нізм уза е ма дзе ян ня са мых роз ных 
служ баў — ад раз лі ко ва-да ве дач ных цэнт раў і ад дзе лаў 
пры му со ва га вы ка нан ня да па стаў шчы коў па слуг і на ват мі лі цыі 
(пра гэ та «МС» пі са ла ў № 10 за 13 са ка ві ка). Зда ец ца, 
пра цэс на ла джа ны і ўсё па він на пра ца ваць як га дзін нік. 

Ад нак усе па мя та юць рэ за нанс ную на ві ну, ка лі ў ква тэ ры 
на ста ліч най ву лі цы Пля ха на ва знай шлі па мер лую адзі но кую 
жан чы ну, якая не пла ці ла за па слу гі з 2017 го да. 
І больш за ўсё су се дзяў не пла цель шчы цы 
спа ло ха ла тое, што ў па мяш кан ні га рэ ла фа ер ка 
і бы ла ўклю ча на ва да...

ВЯР ТА Ю ЧЫ СЯ ДА НА ДРУ КА ВА НА ГА

АГУЛЬ НАЯ АД КАЗ НАСЦЬ
Ці па трэб ны змя нен ні ў ра бо це з даў жні ка мі жыл лё ва-ка му наль ных па слуг?
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Ары ен та цыя Ары ен та цыя 
на спа жыў цана спа жыў ца

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГI

Каб па вы сiць по пыт на пра дук цыю ААТ «Кам воль», 
тут рас пра ца ва лi ад мыс ло вую стра тэ гiю пры цяг нен ня ўва гi па куп нi ка


