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Краіна моцная рэгіёнамі: Магілёўская вобласць, Круглянскі раён

Кругляншчына — край камфортны
для жыцця і прывабны для бізнесу

ШЧУПЛЯНКОЎ Анатоль Леанідавіч,
старшыня Круглянскага райвыканкама.

Маляўнічыя мяс ці ны Круглян шчы ны
заўсё ды ва бі лі сю ды вя до мых гіс та рычных асоб. Ту тэй шы мі зем ля мі ў роз ныя
ча сы ва ло да лі канц лер ВКЛ Леў Сапе 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, прэзі 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 Неўраў. Круглян скі ра ён пе ра жыў шмат
эпа халь ных па дзей, ге ра іч на зма гаўся
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, ад будоў 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 раён сельскагаспадарчы, з добра развітой будаўнічай галіной, — адзначае
старшыня Круглянскага райвыканкама
Анатоль ШЧУП ЛЯНКОЎ. — Даволі буйная
будаў ні чая арга ні зацыя ПМК-266 займаецца ў раёне не толькі
будаўнічымі пытаннямі, але і добра разві вае ту рыс тыч ную
інфраструк туру. Дзякуючы іх намаганням
экспарт турыстычных
паслуг у нас толькі год
ад году расце.
Што датычыцца
аграпрамысловага комп лек су, то ён
прад стаўле ны ў Круглян скім ра ё не ся мю
сель ска гас па дар чы мі
арганізацыямі. Галіна стабільна развіваецца і мае станоўчыя вынікі. Сёлета, напрыклад, ура джай насць збож жа вых і зер не бабовых склала каля 52 ц/га. Развіваем жывёлагадоўчы складнік. Даручэнне кіраўніка

дзяр жа вы па будаўніц тве ма лоч на таварных фермаў у раёне выканана. Цяпер
асноў ная за дача —
павелічэнне жы вёлага доў чай пра дук цыі.
Імк нём ся болей тэхна ла гіч на пра ца ваць
над яе вытворчасцю.

У нас жы вуць
вельмі працавітыя і
таленавітыя людзі. І
для таго, каб стварыць для іх камфорт ныя ўмо вы,
у раёне шмат робіцца. Займаемся рамонтам жыллёвага фонду, добраўпарадкоўваем
дваровыя тэрыторыі, будуем жыллё і дарогі.
Робім стаўку на прадпрымальных людзей.
Развіццё малога і сярэдняга бізнесу — адзін
з галоўных напрамкаў. Ёсць сумеснае з ра-

ДРАНКА НА ЭКСПАРТ

сіянамі прадпрыемства па вытворчасці кандытарскіх вырабаў, гандлёвая сетка якіх
прадстаўлена ў Оршы і Магілёве. Унікальнае
прадпрыемства «Завод Усходні», якое спецыялізуецца на перапрацоўцы другаснай сыравіны. У іх ёсць цікавыя праекты на перспектыву.
Добра развіваецца дрэваапрацоўчая галіна.
Актыўна працуем над прыцягненнем інвестыцый і стварэннем новых працоўных месцаў. У нас
вельмі выгаднае месцпалажэнне. Адносна блізка
і да Мінска, і да Магілёва. Тут сапраўды зручна
будаваць свой бізнес. І мы адкрыты для ўсіх.
Фота з архіва райвыканкама.
Прадукцыя гатова да адгрузкі.

Вялікі асартымент будаўнічых і палетачных нарыхтовак робіцца круглянскімі прадпрымальнікамі
У большасці выпадкаў, калі ёсць добрая сыравінная база, свая піларама, дрэваапрацоўка — даволі выгадны від бізнесу. Таму канкурэнцыя тут як нідзе жорсткая. Круглянскае ТАА «Рамісдрэўкамплект» на гэтым рынку ўсяго чатыры гады.
Але ўжо паспела дабіцца нядрэнных вынікаў у рабоце.
На вытворчым участку кіпіць работа. У паветры лунае бадзёры пах свежаспілаванага
дрэва. Дырэк тар прадпрыемства Раман
КРУКОЎСКІ паехаў па справах у Гомельскую вобласць. Шукаю яго намесніка Валерыя ГАНЧАРОВА. І не адразу пазнаю яго за
рулём гружанага абрэзанай дошкай аўтакара.
Вось табе і начальнік.
— Сачу, каб вытворчасць не прыпынялася, — усміхаецца ён і запрашае паглядзець
пілараму.
Таварыства спецыялізуецца на вырабе будаўнічых і палетачных нарыхтовак. Працэс
ідзе бесперапынна. Франтальны пагрузчык
«Амкадор» разгружае і падае матэрыялы да
цэхаў. Там ідзе раскрыжоўванне, распілоўванне, шліфаванне. Нарыхтоўкі раскладаюцца
па катэгорыях, абрэзкі дробяцца на дранку.
І на ўвесь матэрыял вялікі попыт.

камплект» выйграў тэндар на пастаўку 1000
квадратных метраў дошкі магілёўскай малочнай
кампаніі «Бабуліна крынка».
Тавар прадпрыемства можна ацаніць, завітаўшы на вуліцу Савецкую ў Круглым. Да абласнога фестывалю хлебаробаў «Дажынкі-2015» яно ўстанавіла прыгожую
агароджу ўздоўж шашы. Не скардзіцца на якасць піламатэрыялаў і насельніцтва, якое рэгулярна звяртаецца на
прадпрыемства ў пошуках будаўнічых
матэрыялаў для рамонту.

СКАРЫСТАЛІСЯ
ДЗЯРЖАЎНАЙ
ПАДТРЫМКАЙ

Справы з новай тэхнікай
ідуць нашмат хутчэй. Прычым
звяртаюць тут увагу, на 100%
беларускай тэхнікай. Па сваёй
прадукцыйнасці той жа фарвардар замяніў на нарыхтоўцы
лесу два «Уралы» і трактар. А
яшчэ вельмі выручае пагрузчык МАЗ з гідраманіпулятарам.
Ён быў набыты ў вытворцы па
кантракту ў растэрміноўку. Га-

ца драўніна хвойных парод), Мінскага,
а цяпер яшчэ і Віцебскага.
Кіраўніцтва клапоціцца, каб дзейнасць таварыства была па максімуме
эканамічна незалежнай. Нядаўна пабудаваны склад для гатовай прадукцыі,
вырашаецца пытанне з набыццём ва
ўласную маёмасць вытворчых плошчаў.
Пакуль іх прыходзіцца арандаваць.

Дасягнуць высокіх вынікаў у працы немагчыма без сучаснай тэхнікі і
абсталявання. Усё гэта каштуе вяліЗАПРАШАЕМ НА ПРАЦУ
кіх грошай, але пытанне вырашаецПРАЦА НА МІЖНАРОДНЫМ
Чатыры гады таму дзейнасць прадца з дапамогай крэдытаў. У пачатку
УЗРОЎНІ
прыемства пачыналася з васьмі чалавек,
дзей нас ці быў за куп ле ны ў лі зінг
У 2013 годзе, калі ўсё толькі пачыналася, пер- лесапагрузчык «Амкадор 352 Л»,
цяпер тут 40 працуючых. Толькі сёлета
шым спажыўцом «Рамісдрэўкамплекта» быў сёлета ён цалкам выкуплены. Фарбыў працаўладкаваны 21 чалавек. І попыт
круглянскі «Жылкамгас». Цяпер прадпрыем- вар дар быў на бы ты па пра гра ме Валерый ГАНЧАРОЎ – і за намесніка начальніка, і за кіроўцу аўтакара. на працоўныя рукі не знікае. Тут па-ранейства паспяхова супрацоўнічае з еўрапейскімі Мікрабізнесу Старт Плюс з дапамошаму будуць рады падсобным рабочым,
фірмамі. Бо стаўка робіцца на якасць. У сака- гай Беларусбанка пад стаўку рэфінансаван- рантам выступіў усё той жа Беларусбанк. Нао- рамшчыкам. Так што, калі ласка. Выдаткі за правіку 2015 года таварыства атрымала сертыфі- ня мінус 4%. Бралі тэхніку пад 14%, а сёння гул, з банкам таварыства працуе ў цесным уза- ходжанне медкамісіі таварыства бярэ на сябе.
кат міжнароднага ўзору FSC. І трэба трымаць працэнт знізіўся да 7%. Адчуваеце розніцу? емадзеянні. Тут з вялікай удзячнасцю гавораць Як і па вакцынацыі сваіх работнікаў. Штогод на
пра дырэктара ЦБУ №715 філіяла 700 разліковы рахунак раённай паліклінікі паступаюць
планку, каб кожны год паспяхова яго
ААТ «ААБ Беларусбанк» горада Круг- грошы за паслугі па прышчэпках ад грыпу.
пацвярджаць. Пра тое, што гэта доблае Марыю Віктараўну Лазараву. І пра
ра атрымліваецца, сведчаць кантракНа прадпрыемстве ёсць шмат адданых прасупрацоўніцу крэдытнага аддзела цы людзей, якія працуюць ледзь не з адкрыцця
ты з замежнымі кампаніямі. Сярод іх
Інэсу Міхайлаўну Слізунову.
спажыўцы з Германіі, Англіі. «Раміставарыства. Сярод іх начальнік вытворчасці
дрэўкамплект», дарэчы, сёння адзінае
Васіль ЖУКАЎ, кіроўцы МАЗаў Віктар ЯКУДРАЎНІНА СА ЗНАКАМ
сярод аналагічных прадпрыемстваў
ШАЎ і Аляксей МЯДЗВЕЦКІ, падсобны рабоЯКАС
ЦІ
у Круглянскім раёне, якое наўпрост
чы Уладзімір ГАЛЫГІН, кіроўцы «Амкадора»
Атрымаць якасны лес сёння няпрос- Мікалай СІМАКОЎ і фарвардара Валянцін
працуе з замежжам. Наогул, 74% выта, вельмі вялікі попыт. І трэба быць, як ПЕХЦЕРАЎ (шматдзетны бацька, дарэчы). Хай
ручкі прадпрыемства за мінулы год —
той казаў, увесь час ў тонусе, сачыць за не крыўдзяцца тыя, каго ў гэтым спісе няма. Па
валюта. Сярод сталых партнёраў —
падзеямі на Беларускай універсальнай сутнасці, на прадпрыемстве гатовы былі пеЗТАА «ВМГ Індустры» (партнёр ІKEA) у
таварнай біржы і хуценька рэагаваць, ралічыць увесь дзеючы штат. Але на газетнай
Магілёве, ЗТАА «Кронаспан» у Смаркалі прадставіцца добры выпадак. На- старонцы няма магчымасці гэта зрабіць. Ад імя
гоні, замежнае вытворча-будаўнічае
рыхтоўчыя ўчасткі таварыства знахо- кіраўніцтва ўсім работнікам таварыства вялікі
прадпрыемства «БРЫЗАНТ-Энэрджы
дзяцца па ўсёй Беларусі. Ёсць лесасекі шчыры дзякуй за добрасумленную працу і паЦэнтр» у Лёзне. У круглянскіх дрэвана тэрыторыі Гомельскага лесагаспа- жаданне дабрабыту і шчасця ім і іх сем'ям.
апрацоўшчыкаў яны рэгулярна бяруць
дарчага аб'яднання (адкуль прывозіцУНП 790820452
дранку і пілавінне. А летам «Рамісдрэў- МАЗ з гідраманіпулятарам.

