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— Гэ та чар го вы крок у раз-

віц ці іна ва цый ных тэх на ло гій. 

Спа дзя ю ся, што ў най блі жэй шай 

бу ду чы ні мы бу дзем свед ка мі 

та го, як парк па шы ра ец ца, — 

ад зна чыў стар шы ня Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ. — Мы пад трым лі ва-

ем гэ ты кі рун ак і фі нан са ва, бо 

ў асноў ным ён ажыц цяў ля ец ца 

за кошт срод каў аб лас но га іна-

ва цый на га фон ду.

Кі раў нік спраў Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь Вік тар 

Шэй ман, які пры няў удзел у ад-

крыц ці но ва га аб' ек та, ба чыць 

яго ро лю ў ад пра цоў цы лан цуж ка ад 

ідэі да яе ўка ра нен ня ў вы твор часць, а 

так са ма ў пад рых тоў цы су час ных вы-

со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў.

Па сут нас ці, тут бу дзе ства рац ца 

ўні каль ная на ву ка ё міс тая пра дук цыя, 

здоль ная кан ку ры ра ваць як па якас ці, 

так і за кошт па вы шэн ня пра дук цый-

нас ці пра цы. У на ву ко ва-вы твор чых 

ла ба ра то ры ях бу дуць пра во дзіц ца да-

сле да ван ні, пра ца ваць сту дэнц кія ла-

ба ра то рыі і кан струк тар скія бю ро. Сту-

дэн ты змо гуць пра хо дзіць прак ты ку ў 

кам па ні ях-рэ зі дэн тах, а са мыя па спя хо-

выя і крэ а тыў ныя — са мі ста на віц ца рэ-

зі дэн та мі. На на ступ ны год за пла на ва на 

рэ кан струк цыя яшчэ ад на го бу дын ка 

пло шчай больш за 6 ты сяч квад рат ных 

мет раў.

Цэнтр рэ абі лі та цыі для са мых ма-

лень кіх па цы ен таў пач не дзей ні чаць 

на ба зе дзі ця чай па лі клі ні кі № 1. Свое-

ча со вую ме ды цын скую да па мо гу атры-

ма юць дзет кі ад на ра джэн ня да трох 

га доў. З імі бу дуць пра ца ваць не ўро лаг, 

рэ абі лі то лаг, псі хо лаг і дэ фек то лаг. Для 

кож на га па цы ен та бу дзе скла дзе на ін-

ды ві ду аль ная пра гра ма рэ абі лі та цыі, па 

якой баць кі змо гуць са мі зай мац ца з 

дзі цем. Сэнс та кіх за ня ткаў у тым, каб 

ска рэк та ваць псі ха ма тор ныя па ру шэн-

ні ў дзе так у ран нім уз рос це. У па коі 

кі не зі тэ ра піі ўста ля ва ны су хі ба сейн з 

ша ра мі, ма лень кія трэ на жо ры, цац кі 

для раз віц ця. Пра ект рэа лі за ва ны пры 

пад трым цы ЮНІ СЕФ.

Пас ля рэ кан струк цыі ад чы ніў 

свае дзве ры гас ці ніч ны комп лекс 

у цэнт ры Грод на. Акра мя гас ці ні-

цы на 50 мес цаў тут раз мес цяц-

ца рэ ста ран і ту рыс тыч ная фір ма. 

Ад ноў ле ны бу ды нак уз вя лі яшчэ 

ў 1885 го дзе, і ён быў на той час 

ад ным з са мых вя лі кіх у го ра дзе. 

Тут зна хо дзі лі ся роз ныя на ву чаль-

ныя ўста но вы, у са вец кі час быў 

ін тэр нат, апош ні час бу ды нак ста яў 

пус ты. У 2016 го дзе яго на быў з аў-

кцы ё на гро дзен скі прад пры маль нік 

Ста ні слаў Ся маш ка. Рэ кан струк-

цыя доў жы ла ся тры га ды, за тое 

за раз гэ ты аб' ект — са праўд нае 

ўпры га жэн не гіс та рыч на га цэнт ра. 

Усё аформ ле на ў бе ла снеж ным ан тыч ным 

сты лі. Гро дзен скі «вер саль» стаў но вай фо-

та зо най для га ра джан і ту рыс таў.

Доб рая на ві на для 30 ты сяч жы ха-

роў мік ра ра ё на Аль шан ка аб лас но га 

цэнт ра. Тут ад кры ты су час ны мі ні-ры нак 

з раз ві той інф ра струк ту рай, зруч ны мі 

пад' ез да мі і вя лі кай пар коў кай. На рын-

ку бу дзе пра ца ваць ве тэ ры нар на-са-

ні тар ная ла ба ра то рыя, што да зво ліць 

пра ве рыць якасць пра дук таў на мес цы. 

Тут мож на бу дзе на быць ага род ні ну і 

са да ві ну, мяс ныя і ін шыя вы ра бы. Уста-

ноў ле ны 104 ста цы я нар ныя па віль ё ны 

і не каль кі аку рат ных і зруч ных ганд лё-

вых на ве саў для про да жу пра дук цыі са 

сва іх пры ся дзіб ных участ каў.

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

«ВЕР САЛЬ» У ЦЭНТ РЫ І ТРЭ НА ЖО РЫ ДЛЯ НЕ МАЎ ЛЯТ

Цал кам рэ кан стру я ва ная апе ра цый-

ная эн да вас ку ляр най хі рур гіі, дзе 

ўста ля ва ны ан гі яг ра фіч ны комп лекс 

но ва га па ка лен ня Іnnova ІGS 530, 

ад кры ла ся ў Го мель скім аб лас ным 

кар дыя ла гіч ным дыс пан се ры.

— Па пя рэд ні комп лекс ад пра ца ваў 

14 га доў і вы чар паў свой рэ сурс, — га во-

рыць за гад чык рэнт ге на пе ра цый най Сяр-

гей ГА РА ХОЎ СКІ. — У гэ тым аб ста ля ван ні 

экс перт на га кла са са бра ны са мыя но выя 

тэх на ло гіі ві зу а лі за цыі, пра грам ныя срод кі, 

якія аб' яд ноў ва юць роз ныя ме та ды атры-

ман ня ма люн ка — ан гі яг ра фію, кам п'ю тар-

ную та маг ра фію, МРТ, што да зво ліць вы-

кон ваць яшчэ больш дак лад ныя і скла да ныя 

апе ра цый ныя ўмя шан ні. Важ на так са ма, 

што па мен шыц ца пра мя нё вая на груз ка на 

па цы ен таў, пер са нал і аб' ёмы кант рас ных 

прэ па ра таў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца.

Га лоў ны ўрач уста но вы Воль га ЛЯХ 

ад зна чае, што асноў ная за да ча ма дэр ні за-

ва на га ад дзя лен ня — удас ка наль ван не ме-

ды цын скіх тэх на ло гій ды яг нос ты кі і ля чэн ня 

па цы ен таў з за хвор ван нямі сіс тэ мы кро ва-

зва ро ту з вы ка ры стан нем шы ро кіх тэх на ла-

гіч ных маг чы мас цяў но ва га аб ста ля ван ня:

— Вы ка ры стан не маг чы мас цяў но ва га 

аб ста ля ван ня да зво ліць па вя лі чыць коль-

касць умя шан няў пры анеў рыз мах аор ты, а 

ў перс пек ты ве і эн да вас ку ляр ных кла пан ных 

ка рэк цый, умя шан няў не толь кі на ар тэ ры ях, 

але і пры струк тур най па та ло гіі сэр ца.

— Дзяр жа ва ўкла дае вя ліз ныя срод-

кі ў ме ды цы ну, — га во рыць на ад крыц ці 

стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір ДВОР НІК. — Мы імк нём ся на 

на шай тэ ры то рыі ўка ра ніць са мае су час-

нае аб ста ля ван не. З кож ным го дам па вя-

ліч ва ец ца пра цяг ласць жыц ця лю дзей і 

па ляп ша ец ца яго якасць. Сён ня ста іць за-

да ча — каб но вае аб ста ля ван не вы ка рыс-

тоў ва ла ся круг лыя су ткі ў пра фі лак тыч-

ных мэ тах. Мы па він ны ўка ра ніць сіс тэ му 

нач но га аб слу гоў ван ня, каб укла дзе ныя 

срод кі пры нес лі ад да чу.

Між тым аб наў лен не ма тэ ры яль на-тэх-

ніч най ба зы і асва ен не но ва га вы со ка тэх-

на ла гіч на га аб ста ля ван ня — не аб ход ная 

ўмо ва раз віц ця ўста но вы ахо вы зда роўя. 

Го мель скі кар дыя дыс пан сер сён ня ад па-

вя дае вы со кім еў ра пей скім стан дар там. 

Што год тут вы кон ва ец ца ка ля 2000 ка-

ра нар ных ан гі яг ра фій, больш за 1000 ін-

тэр вен цый ных умя шан няў, больш за 

400 апе ра цый пры па ру шэн нях рыт му і 

пра вод на сці ды ін шыя ма ні пу ля цыі.

У Го мель для атры ман ня скла да най ме-

ды цын скай да па мо гі пры яз джа юць па цы-

ен ты не толь кі з воб лас ці, але і з су сед ніх 

рэ гі ё наў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У якас ці 

па цы ен та мы тут су стрэ лі жы ха ра Бран-

шчы ны Ле а ні да Гран кі на:

— У вас усё пра во дзіц ца ку ды больш 

тэх на ла гіч на. У ма ім вы пад ку аб сле да ван-

не, зда ло ся, за ня ло ўся го 10—15 хві лін. 

Я быў у пры том нас ці і на ват кра ем во ка 

ба чыў сваё сэр ца. Ваш во пыт плюс тэх на-

ло гіі, якія за бяс печ вае но вая апа ра ту ра, 

са праў ды пры цяг ва юць лю дзей з су сед ніх 

аб лас цей Ра сіі.

МАГІЛЁЎШЧЫНА

Ся род на ва сё лаў — 92 дзі ця ці
Дом, дзе па се ляц ца 28 шмат дзет ных сем' яў, зда лі ў су бо ту 

ў Бя лы ні чах. На ва сё лы атры ма лі клю чы ад ква тэр у но вым 

40-ква тэр ным жы лым до ме. Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ўво ду 

яго ў экс плу а та цыю пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі вы ка наў чай 

і прад стаў ні чай ула ды на ча ле са стар шы нёй Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мі рам ДА МА НЕЎ СКІМ. Ура зі ла тое, 

коль кі ма лых пры сут ні ча ла на ме ра пры ем стве. Да рэ чы, у 

гэ тым до ме бу дуць жыць 92 дзі ця ці!

— Бу даў ніц тва жыл ля з'яў ля ец ца пры яры тэт ным склад ні-

кам дзяр жаў най па лі ты кі. Ра шэн не праб ле мы на рошч ван ня 

тэм паў жыл лё ва га бу даў ніц тва мае шмат мэ та вы вы нік: за-

да валь нен не па трэб гра мад ства ў жыл лі, ства рэн не нар-

маль ных і бяс печ ных умоў жыц ця дзей нас ці, па ляп шэн не 

дэ ма гра фіч най сі ту а цыі, — ад зна чыў у сва ёй пра мо ве Ула-

дзі мір Да ма неў скі.

Пас ля ўра чыс та га ад крыц ця ад бы ло ся свя точ нае ме ра-

пры ем ства з ча я ван нем, кон кур са мі і спе ва мі. Увя дзен не 

до ма ў Бя лы ні чах — гэ та адзін з са цы яль на знач ных па да-

рун каў, пры мер ка ва ных да свят ка ван ня ў кра і не 7 ліс та па да. 

Ква тэ ры для шмат дзет ных бу да ва лі ся на ўмо вах іль гот на га 

крэ ды та ван ня. Яшчэ 12 ква тэр ма юць ста тус арэнд на га жыл-

ля і бу дуць пра па ноў вац ца ма ла дым спе цы я ліс там.

А вось вы ха ван цы і вы клад чы кі Ма гі лёў ска га аб лас но га 

ка дэц ка га ву чы лі шча ад зна ча юць на ва сел ле 8 ліс та па да. 

Уста но ва пе ра еха ла з пло шчы Ар джа ні кі дзэ ў больш пры-

ста са ва ныя для за ня ткаў і пра жы ван ня бу дын кі па ву лі цы 

Кас ма на ўтаў, якія да ка пі таль на га ра мон ту на ле жа лі бу даў-

ні ча му лі цэю.

У спі се ін шых са цы яль на-знач ных па да рун каў рэ гі ё ну — 

ад крыц цё фіз куль тур на-азда раў лен ча га комп лек су «Жам чу-

жы на» ў Асі по ві чах, ву чэб на-ла ба ра тор на га кор пу са Бе ла рус-

ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та ў Ма гі лё ве. Акра мя гэ та га, у Клі ма-

ві чах ад свят ка ва лі ад крыц цё рэ кан стру я ва най ка цель най, у 

Шкло ве на ба зе 4-й шко лы прэ зен ту юць фут боль нае по ле са 

штуч ным па крыц цём, а ра бот ні кі ўста ноў куль ту ры Хо цім ска 

атры ма лі мік ра аў то бус, вель мі па трэб ны ім для ра бо ты.

Для баб руй чан жа па да рун кі яшчэ бу дуць у хут кім ча се: 

зда ча ў экс плу а та цыю шмат ква тэр на га до ма і пе ша ход ная 

алея ад пра спек та Бу даў ні коў да буль ва ра Пры бя рэ зін скі.

У Бе ла ру сі ўжо ста ла доб рай тра ды цы яй ад кры-

ваць у гэ ты пе ры яд са цы яль на знач ныя аб' ек ты 

і вы твор чыя прад пры ем ствы. Сё ле та, на прык-

лад, у Мін ску быў ад кры ты ўчас так пад пу це-

пра во дам на МКАД у Ло шы цы, у Брэс це —два 

аддзяленні абласной дзіцячай бальніцы, 

у Грод не — «Тэх на парк» і цэнтр рэ абі лі та цыі для 

дзя цей, у Ві цеб ску — дзі ця чы са док, а яшчэ ў 

не каль кіх на се ле ных пунк тах шмат дзет ныя сем'і 

атры ма лі клю чы ад но ва га жыл ля. Пад ра бяз ней 

аб гэ тым вы да ве да е це ся з рэ парт ажаў на шых 

ка рэс пан дэн таў.

ДОБРАЯ
ТРАДЫЦЫЯ

МІНСК

Атры ма лі клю чы...
7 ліс та па да ў За вод скім ра ё не Мін ска клю чы ад ква тэр 

атры ма лі больш за сто сем' яў.

Ад на сек цый ны 16-па вяр хо вы дом па ву лі цы Маг ніт най, 30 

з вя лі кім доб ра ўпа рад ка ва ным два ром, трох уз роў не вай аў-

та ста ян кай на 80 ма шы на-мес цаў і за кры тай ве ла пар коў кай 

быў уве дзе ны ААТ «МА ПІД» да тэр мі но ва.

Па ра шэн ні Мін гар вы кан ка ма свае жыл лё выя ўмо вы па леп-

шы лі сем'і 111 су пра цоў ні каў роз ных пад раз дзя лен няў ГУ УС, 

у тым лі ку 10 шмат дзет ных. Акра мя та го, 90 удзель ні каў до ле-

ва га бу даў ніц тва ска рыс та лі ся дзярж пад трым кай у вы гля дзе 

суб сі дый на па га шэн не пра цэн таў па крэ ды тах, а шмат дзет ныя 

сем'і — на па га шэн не пра цэн таў і асноў на га доў гу.

З на го ды на ва сел ля ў жы лой шмат па вяр хоў цы ад бы ло ся 

тэ ат ра лі за ва нае свя та з уру чэн нем клю чоў і ро зыг ры шам 

пры зоў. Да рэ чы, ме ра пры ем ства бы ло пры мер ка ва на ад ра зу 

да дзвюх зна ка вых па дзей: Дня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі і 

80-год дзя ства рэн ня За вод ска га ра ё на ста лі цы.

...і ад кры лі пра езд
На га да ем, пу цеп ра вод на МКАД у Ло шы цы асеў сё ле та на 

па чат ку жніў ня. Пры чы най па слу жы ла бэль ка, якая не вы тры-

ма ла на груз кі ад пра ез ду цяж кіх транс парт ных срод каў.

Учас так пад пу цеп ра во дам на МКАД у Ло шы цы ў на прам-

ку Ігу мен ска га трак та і ў бок ву лі цы Ба буш кі на ад крыў ся для 

ру ху транс пар ту 6 ліс та па да. Пра гэ та па ве да міў ды рэк тар 

ДП «Гар дар буд» Аляк сандр ЯРО ШЫК:

— У пла нах на ад да ле ную перс пек ты ву — бу даў ніц тва на 

ву лі цы Ба буш кі на шас ці па лос з улад ка ван нем раз гон ных і 

па шы рэн нем іс ну ю чых. Мяр ку ец ца, што тут з ча сам мо жа 

з'я віц ца да дат ко вае скры жа ван не.

Ад крыц цё ру ху на знеш нім бо ку пу цеп ра во да ад бы ло ся 

20 каст рыч ні ка, а 3 ліс та па да ад кры лі рух на ўнут ра ным. 

Уся го пас ля пра сад кі аб' ек та рэ кан струк цыя мас та во га збу-

да ван ня доў жы ла ся тры ме ся цы.

На пя рэ дад ні 
Дня Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
і не па срэд на ў свя точ ны дзень 
у кра і не прай шоў свое асаб лі вы 

ма ра фон ад крыц цяў сацыяльных аб'ектаў

МІН ШЧЫ НА

Для па жы лых і ін ва лі даў
У Ня свіж скім ра ё не 7 ліс та па да ўра чыс та ад кры ла ся ад-

дзя лен не круг ла су тач на га пра жы ван ня для па жы лых лю дзей 

і ін ва лі даў. Гэ ты аб' ект раз мяс ціў ся ў бу дын ку бы лой ся рэд-

няй шко лы ў вёс цы Ля во на ві чы. Па пя рэд не па мяш кан не бы ло 

ка пі таль на ад ра ман та ва на, за ме не ны ін жы нер ныя ка му ні ка-

цыі, улад ка ва ны ме ды цын скі ка бі нет, кух ня, ста ло вая. Для 

аб ноў ле най спар тыў най за лы за куп ле ны не аб ход ны ін вен тар. 

Тут бу дуць зай мац ца жы ха ры пан сі я на та. Пла ну ец ца так са ма 

пра во дзіць роз ныя спа бор ніц твы для са цы яль ных ра бот ні каў. 

Рэ кан струк цыю зра бі лі за кошт срод каў аб лас ной ін вес ты-

цый най пра гра мы. Ад дзя лен не раз лі ча на на 30 жы ха роў, якіх 

бу дзе аб слу гоў ваць пер са нал з 20 ча ла век.

Клі ен ты змо гуць тут не толь кі ад па чыць, пад ля чыц ца, але 

і паў дзель ні чаць у роз ных свя тах, ме ра пры ем ствах, якія бу-

дуць ла дзіць для іх су пра цоў ні кі ўста но вы і ва лан цё ры.БРЭСТ ЧЫ НА

На вар це зда роўя
У Брэс це на пя рэ дад ні свя та 

ад бы ла ся зна ка вая па дзея: у дзі-
ця чай аб лас ной баль ні цы пас ля 
рэ кан струк цыі ад кры лі ся два ад-
дзя лен ні — пры ём нае і траў ма то-
ла га-ар та пе дыч нае, а яшчэ хар-
чаб лок. На гэ тыя мэ ты з аб лас-
но га бюд жэ ту бы ло вы дат ка ва на 
ка ля двух міль ё наў руб лёў.

— Маг чы ма, гэ ты аб' ект і не 
та кі маш таб ны, але яго знач насць 
нель га пры мян шаць. Тое, што 
зра бі лі сён ня, — у пер шую чар гу 
для зда роўя дзя цей. Гэ та важ ная 
па дзея ў жыц ці воб лас ці і маг чы-
мых ма лень кіх па цы ен таў, якія, 
на жаль, сю ды трап ля юць, — ад-
зна чыў пад час ад крыц ця на мес-
нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма Алег ВЯ ЛІЧ КА.

Што год па цы ен та мі аб лас ной 
баль ні цы ста но вяц ца 24 ты ся чы 
дзя цей. Ра монт зра бі лі лі та раль на 
за год, і сён ня гэ тая ўста но ва — 
аб' ект вы со кіх тэх на ло гій з каш тоў-
ным і эфек тыў ным аб ста ля ван нем.

Між ін шым, гэ та яшчэ не ўсе 
па да рун кі рэ гі ё ну: дня мі ў Пін ску 
пас ля кап ра мон ту ад крыў ся га рад-
скі зал лёг кай ат ле ты кі. Ра бо ты 
доў жы лі ся ка ля ад на го з па ло вай 
го да: на но выя за мя ні лі дзве ры, 
вок ны, сан тэх ні ку, ад ра ман та ва лі 
ду ша выя. З мяс цо ва га бюд жэ ту на 
рэ кан струк цыю бу дын ка бы ло на-

кі ра ва на ка ля 290 ты сяч руб лёў.

На Сто лін шчы не ўра чыс та ад-

кры лі пас ля ра мон ту аў та ма біль-

ную да ро гу Ма чуль — Це раб лі чы, 

а ў аг ра га рад ку Ка лен ка ві чы Ка-

мя нец ка га ра ё на адб ыў ся за пуск 

пры род на га га зу. Да рэ чы, Ка лен-

ка ві чы ста лі 15-м га зі фі ка ва ным 

аг ра га рад ком з 17 у Ка мя нец кім 

ра ё не.
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За гад чык рэнт ге на пе ра цый най Го мель ска га 
аб лас но га кар дыя ла гіч на га дыс пан се ра 

Сяр гей ГА РА ХОЎ СКІ.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, Сяр гей КУ ЛА КОЎ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ГОМЕЛЬШЧЫНА

Тэх на ло гіі 
для па вы шэн ня 
якас ці жыц ця

У Грод не ад кры лі тэх на парк у ад ноў ле ным бу дын ку. На рэа лі за цыю пра-

ек та бы ло вы дат ка ва на больш за 4 міль ё ны руб лёў.


