
У ды рэк та ра фі лі яла 
«Ма ла дзе чан скі 
хле ба за вод» ААТ 
«Ба ры саў хлебп рам» 
Мі ка лая АСКІР КІ 
ёсць лю бі мае 
вы каз ван не: «Хлеб — 
гэ та плод зям лі-ма ці і 
пра фе сі я на лаў, што яго 
вы пя ка юць». «Гэ ты вы раз 
пры ду ма ны не мной, лі чу, 
што ён ад па вя дае спра ве, 
якой слу жу і я, і ўвесь 
ка лек тыў», — сцвяр джае 
Мі ка лай Ва сіль е віч.

Сё ле та за вод ад зна чыў свой 
70-га до вы юбі лей. За гэ ты пе ры-
яд бы ло ня ма ла цяж кас цяў. Але 
прад пры ем ства ды на міч на раз ві-
ва ла ся. Апош нія 10 га доў ка лек тыў 
пра цуе ста біль на — з пры быт кам і 
рэн та бель нас цю. «Ле тась усе да-
ве дзе ныя за дан ні вы ка на ны. У тым 
лі ку па про да жы, зні жэн ні за трат, 
ме та ла ёміс тас ці, па экс пар це, рос-
це вы руч кі на ад на го пра цу ю ча га 
і за ра бот най пла це», — за зна чы-
ла вя ду чы эка на міст Люд мі ла 
КОТ.

Зрэш ты, за кож на га па куп ні-
ка ця пер да во дзіц ца лі та раль на 
зма гац ца: вы со кая кан ку рэн цыя. 
У го ра дзе пра да ец ца пра дук цыя 
мін скіх, гро дзен скіх хле ба за во-
даў, вы печ кай зай ма юц ца і буй ныя 
ганд лё выя сет ка выя ма га зі ны. Але 
пра дук цыя Ма ла дзе чан ска га хле-
ба за во да ка рыс та ец ца асаб лі вым 
по пы там ся род па куп ні коў, а ба то-
ны яго вы твор час ці з за да валь нен-
нем бя руць шмат лі кія гос ці, што 
пры яз джа юць з Ма гі лё ва, Бе ра зі-
но, Мін ска і Грод на. Ка жуць, смач-
ней ша га за гэ ты пра дукт ні чо га 

ня ма. Сваю пра дук цыю 
хле ба пё кі па стаў ля юць 
ў Ма ла дзеч на і Ма ла-
дзе чан скі ра ён, рэ гі ё ны 
Мін скай і Гро дзен скай 
аб лас цей, а так са ма ў 
Сма ленск. Што ме сяц 
з кан ве е ра сы хо дзіць 
ка ля 900 тон хле ба бу-
лач ных вы ра баў (ка ля 
60 най мен няў) і 27 тон 
кан ды тар скіх вы ра баў 
(ка ля 100 най мен няў). 
Асар ты мент па ста ян на 
па шы ра ец ца, аб наў-
ля ец ца з улі кам су час-

ных па тра ба ван няў рын ку і, бяс-
спрэч на, па жа дан няў і пра па ноў 
па куп ні коў, з які мі пра цуе служ ба 
мар ке тын гу. Што год на за вод зе 
рас пра цоў ва ец ца 50 ві даў но вай 
пра дук цыі. Тэх но ла гі па ста ян на ў 
твор чым по шу ку но вых і не да ра-
валь на за бы тых даў ніш ніх на цы я-
наль ных рэ цэп таў, які мі ка рыс та-
лі ся на шы прод кі. У пры ват нас ці 
спе цы я ліс ты шмат па пра ца ва лі, 
каб ад на віць рэ цэп ту ру пры га та-
ван ня хле ба «Ма ла дзе чан скі па-
да ру нак». Сла вяц ца сва ёй якас цю 
і не паў тор ным сма кам і за вар ныя 
хля бы ма ла дзе чан скай вы твор-
час ці: свет лыя, цём ныя — з час-
на ком, кмі нам, ку ра гой, сем ка мі, 
а так са ма — звы чай ны «кір пі чык», 
які вы пус ка ец ца даў но і асаб лі ва 
па лю біў ся спа жыў цам.

Наз ва хле ба «Вя лі кі Гас цінец» 
бу дзе за па тэн та ва на і ста не ві зіт-
най карт кай ма ла дзе чан скіх хле ба-
пё каў, так са ма па да лі да ку мен ты 
на атры ман не па тэн та на са лод кія 
муч ныя «Брэ та ры» — у пе ра кла-
дзе «за бія кі».

На огул, са лод кая вы печ ка з му-
кі га ту ец ца без якіх-не будзь ста бі-
лі за та раў, на паў няль ні каў, толь кі 
цу кар, ва ні лін, ка ры ца, мак. На ту-
раль ныя ін грэ ды ен ты, на прык лад 
сме тан ко вы крэм, вы ка рыс тоў ва-
юц ца і пры вы ра бе кла січ ных тар-
тоў: «Кі еў скі», «Ле нін град скі», 
«Каз ка» і за каз нога «Знат ны». 
У ка лек ты ве імк нуц ца за хоў ваць 
усё най леп шае, што за ста ло ся ў 
спад чы ну з са вец кіх ча соў. У бу-
ду чы ні на гэ тым мож на толь кі вый-
граць. На За ха дзе тое зра зу ме лі і 

вяр та юц ца да ста рых, пра ве ра ных 
ча сам рэ цэп таў.

— Асаб лі вую ўва гу на да ём якас-
ці на шай пра дук цыі, — га во рыць 
ін жы нер-тэх но лаг пер шай ка тэ-
го рыі Іна КАЗАКЕВІЧ. — За ёй со-

чаць і ра бот ні кі, і тэх но ла гі, і кант-
ра лё ры, і ла ба ра то рыя, і на чаль ні кі 
ўчаст каў. Вель мі сур' ёз на ста вім ся 
да сы ра ві ны. Ня якас ны ма тэ ры ял 
вяр та ем па стаў шчы кам. Усе вы-
ра бы дэк ла ра ва ныя. Акра мя та го, 
што вя дзём фі зі ка-хі міч ны ана ліз 
па па каз чы ках якас ці, пра вя ра ем іх 
і на бяс пе ку. Цес на су пра цоў ні ча-
ем з дзяр жаў ным прад пры ем ствам 

«Бел тэх на хлеб», Мін скім аб лас ным 
цэнт рам гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-
мад ска га зда роўя па да сле да ван ні 
ды е тыч най і дыя бе тыч най пра дук-
цыі. Ка лі трэ ба пра вес ці да дат ко-
вы ана ліз, кан так ту ем і з ін шы мі 

ла ба ра то ры я мі. У Рэс пуб лі кан скім 
на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры пра-
вя ра ем вы ра бы на ад па вед насць 
утры ман ня ві та мі наў, мі не раль ных 
рэ чы ваў. На огул, у на шай кра і не 
вель мі стро гі па ды ход да сы ра ві ны, 
роз ных да ба вак. Без да зво лу Мі ніс-
тэр ства ахо вы зда роўя мы не мо жам 
ні чо га да да ваць у сваю пра дук цыю, 
та му яна якас ная і бяс печ ная.

— Кан чат ко вы вы нік за ле жыць і 
ад ма дэр ні за цыі, ін вес ты цый у вы-
твор часць. У 2012 го дзе за мя ні лі 
ста рую печ ФТЛ-2 бу лач на га ўчаст-
ка на аў та ма тыч ную лі нію па вы ра-
бе ба то наў укра ін скай вы твор час ці, 

чым на мно га аб лег чы лі пра цу ра-
бот ні каў, — ад зна чыў га лоў ны ін-
жы нер Ана толь ПОСАХ. — Ле тась 
рэ кан стру я ва лі бу лач ны ўчас так, 
увя лі ў дзе ян не склад бяс тар на га за-
хоў ван ня му кі, за мя ні лі ўсю ва га вую 
гас па дар ку на аб ста ля ван не італь ян-
скай вы твор час ці з бун ке ра мі, што 
зроб ле ны з ма тэ рыі. Яны лёг ка дэ-
ман ці ру юц ца і збі ра юц ца. Сло вам, 

мак сі маль на аў та ма ты-
за ва лі пра цэс.

На кан чат ко вы пра-
дукт, што з'яў ля ец ца 
на пры лаў ках кра маў, 
так са ма ў спа лу чэн-
ні ўплы ва юць сіс тэ-
мы кі ра ван ня якас цю 
і бяс пе кай хар чо вых 
пра дук таў і сіс тэ ма кі-
ра ван ня ахо вай пра цы. 
Якасць вы ра баў па ста-
ян на па ляп ша ец ца, 
што па цвяр джа ец ца 
што га до вы мі ўзна-
га ро да мі. У 2013-м 
пра дук цыя атры ма-
ла 6 за ла тых і 3 ся-
рэб ра ныя ме да лі на 
рэс пуб лі кан скім агля дзе якас ці 
хле ба бу лач ных і кан ды тар скіх 
вы ра баў «Ла су нак-2013», на «Ла-
сун ку-2014» хлеб «Ма ла дзе чан-
скі па да ру нак» і ка ра вай «Свята 
ўрад жаю» ад зна ча ны гран-пры, 10 
най мен няў хле ба бу лач ных вы ра-
баў — за ла ты мі ме да ля мі і 3 — ся-
рэб ра ны мі. На кон кур се-дэ гус та цыі 
«Густ-2014» дып ло мы пе ра мож цаў 
з пра вам мар кі роў кі пра дук цыі 
зна кам «Густ» за ва я ва лі хля бы: 
«Вя лі кі Гас ці нец», «Да свя та», 
«Ху тар скі без драж джа вы», «Кон-
сул», хлеб пша ніч ны кру пя ны 
но вы, су ха ры «Кі еў скія», ба гет 
«Шля хец кі», ха ла «Ка ла сок», бу-
лач кі ге ле наў скія з па від лам і з 
ка ры цай, тар ты «Каз ка», «Ім пе-
ра тры ца», «Ба ры ня», «Хатні жэ-
лей ны», за каз ны «Знат ны», пер-
ні кі мя до ва-ша ка лад ныя, біск віт 
«Бе ла рус кі з ка ры цай» і ін шыя. 

Прад пры ем ства ад зна ча на дып ло-
мам «За ла ты густ» за ста біль ную і 
вы со кую якасць вы раб ля е май пра-
дук цыі, шы ро кі асар ты мент.

Да дам, што пра дук цыя хле-
ба за во да рэа лі зу ец ца і праз фір-
мен ную сет ку. На сён няш ні дзень 
ад кры та 5 ганд лё вых пунк таў, дзе 
рэа лі зу ец ца ка ля 20% кан ды тар-
скіх вы ра баў і больш як 10 — хле-
ба бу лач ных. 

ЗАПРАШАЕМ 
ДА СУПРАЦОЎНІЦТВА. 
Па пытаннях пастаўкі 
прадукцыі звяртацца: 

222310, Рэспубліка Беларусь, 
Мінская вобл., г. Маладзечна, 

вул. Чайкоўскага, 1, 
т/ф (+3750176) 753417, 
e-mail: mld-hleb@mail.ru, 
www.molodehnohleb.by.

УНН 600074923

Ін жы нер-тэх но лаг Але на ПРА СКО ВА 
вы зна чае віль гот насць му кі.

КА РА ВАЙ, КА РА ВАЙ, ЯКІ ХО ЧАШ, ВЫ БІ РАЙ!КА РА ВАЙ, КА РА ВАЙ, ЯКІ ХО ЧАШ, ВЫ БІ РАЙ!
Ка ля 60 най мен няў хле ба бу лач ных вы ра баў 
і 100 кан ды тар скіх вы пус ка юць ма ла дзе чан скія хле ба пё кі

Та кія пры го жыя тар ты вы раб ля юць кан ды та ры 
Ве ра ні ка РАЗ НІ ЧЭН КА і Ма ры на ГА ЛЫ ГІ НА.
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Ма ла дзе чан ска му ра ё ну 
15 сту дзе ня споў ні ла ся 

75 га доў. Гэ та не круг лая да та, 
але ўсё ж са лід ны ўзрост. 

Пра спра вы ра ё на, пос пе хі 
і праб ле мы — гу тар ка са 

стар шы нёй рай вы кан ка ма 
Аляк санд рам ЯХ НАЎ ЦОМ.

— Ле тась мы пра ца ва лі не так, як 
ха це ла ся б, — ад зна чыў Аляк сандр 
Дзміт ры е віч. — У пры ват нас ці аб' ёмы 
вы твор час ці вы ка на лі кры ху больш як 
на 80% да ўзроў ню па пя рэд ня га го да. 
Гэ та му ёсць тлу ма чэн не. У нас на ліч-
ва ец ца не каль кі прад пры ем стваў з 
вя лі кай удзель най ва гой у агуль ным 
аб' ёме вы твор час ці пра дук цыі. Ад но 
з іх — «Ве лес-Міт» (бы лы мя са кам-
бі нат). Ле тась тут аб' ём вы твор час ці 
склаў 78%. Але на тое бы лі і аб' ек тыў-
ныя пры чы ны, у тым лі ку і за ба ро на 
на ад груз ку пра дук цыі ў Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю на пра ця гу не каль кіх ме-
ся цаў. У вы ні ку яно не да да ло пра-
дук цыі на су му 170 млрд руб лёў. На 
па ло ву сва іх ма гут нас цяў пра ца ва лі і 
на Ма ла дзе чан скім за вод зе ме та ла-
кан струк цый. Прад пры ем ства вы пус-
кае вы со ка тэх на ла гіч ныя вы ра бы для 
ста ды ё наў, спар тыў ных па ла цаў, мас-
тоў. Але ле тась у Бе ла ру сі та кія аб'-
ек ты не бу да ва лі ся. А з улі кам кур са 
ва лют, па дзен ня руб ля пе ра ары ен та-
цыя на Ра сію не ме ла сэн су: страт на, 
не рэн та бель на. У вы ні ку на за вод зе 
не да атры ма лі вы ра баў на 170 млрд 
руб лёў. Для па раў на ння: уся ва ла вая 
пра дук цыя ра ё на ў гра шо вым вы лі-
чэн ні — 5,5 трлн руб лёў. Цяж кая сі-
ту а цыя на гэ тых прад пры ем ствах не 
най леп шым чы нам паў плы ва ла і на 
па каз чы кі ра ё на ў цэ лым.

Вя до ма, нель га спа сы лац ца толь кі 
на цяж кас ці. Трэ ба бы ло ра ней прад-
ба чыць та кую сі ту а цыю, ды вер сі ка-
ваць вы твор часць пра дук цыі.

Пра гноз ныя па каз чы кі па ва ла вой 
пра дук цыі сель скай гас па дар кі вы-
ка на лі на 105,5% (пры за дан ні 104, 
5%). У гэ тым доб ры ўнё сак Алях но-
віц кай птуш ка фаб ры кі — больш як 3 
тыс. тон мя са птуш кі. У мі ну лым го-
дзе ўпер шы ню за ўсю гіс то рыю ра ё на 
атры ма лі ўра джай насць збож жа вых 
46 цэнт не раў з гек та ра ў бун кер най 
ва зе. Ха ця ў Ма ла дзеч не мож на да-
сяг нуць і леп шых вы ні каў, мі ні мум 50 
ц/га пры за ха ван ні не аб ход ных тэх-
на ло гій. Та кую за да чу па ста ві лі пе-
рад са бой і бу дзем імк нуц ца яе вы-
ка наць.

За зна чу, што на пра лі кі ў пэў най 
ме ры паў плы ва ла і не да стат ко вая 
ра бо та кад раў, ра бо та з імі рай вы-
кан ка ма.

— Аляк сандр Дзміт ры е віч, са ма-
кры тыч насць — гэ та доб ра. Але ра-
зам з тым у ра ё не ў апош ні час ад-
бы ло ся і шмат па зі тыў ных змен.

— Без умоў на, не ўсё так дрэн на. 
Шмат зроб ле на ў бу даў ні чай га лі-

не. У мі ну лым го дзе ўвя лі ў дзе ян не 
57,8 тыс. кв. мет раў жыл ля пры пла не 
45 тыс. квад ра таў. Ха ця жыл ля трэ ба 
бу да ваць на мно га больш, як мі ні мум 
100 тыс. кв. мет раў у год. Раз ліч ва-
ем раз ві ваць жыл лё вае бу даў ніц тва 
і на да лей. Сё ле та па дзярж за ка зе 
УКСу вы дзя ля ец ца зя мель ны ўчас-
так для ўзвя дзен ня яшчэ ад на го жы-
ло га до ма.

Свое ча со ва зда лі да мы ЖБК, ін-
шае жыл лё, што бу да ва ла ся з до ле-
вым удзе лам гра ма дзян. Во сен ню ў 
Ма ла дзеч не з'я віў ся су час ны комп-
лекс з двух шмат па вяр хо ві каў, адзін 
з іх — пер шы ў Мін скай воб лас ці 
80-ква тэр ны арэнд ны жы лы дом. Тут 
пра ду гле джа ны ад на- і двух па ка ё выя 
ква тэ ры пло шчай 40 і 60 кв. мет раў 
ад па вед на. На сён ня гэ ты дом цал кам 
за поў не ны. Але по пыт на арэнд нае 
жыл лё пе ра вы шае пра па но ву.

Дру гі 60-ква тэр ны дом пры зна ча-
ны для сем' яў са ста рых і ава рый ных 
збу да ван няў, што ідуць пад знос.

Но ва му мік ра ра ё ну, які з'я віў ся ад-
нос на ня даў на, па трэб ны сад-шко ла. 
Тут пра жы вае 5 тыс. ча ла век, шмат 
ма ла дых сем' яў з дзець мі. Сён ня 
пра ек ту ем дзі ця чую ўста но ву на 330 
мес цаў. Хут чэй за ўсё, бу даў ніц тва 
яе пач нец ца ў на ступ ным го дзе. А 
сё ле та па він ны за вяр шыць ка цель-
ню, якая бу дзе за бяс печ ваць цяп лом 
па сё лак Ра даш ко ві чы.

Ле тась увя лі ў экс плу а та цыю два 
комп лек сы МТФ па вы твор час ці ма-
ла ка, а так са ма пас ля рэ кан струк цыі і 
ка пі таль на га ра мон ту — баль ні цу №2 
у Ма ла дзеч не.

Яшчэ ад на па дзея — ад крыц цё дзі-
ця ча га до ма ся мей на га ты пу: аб ста-
ля ва лі яго мэб ляй, бы та вой тэх ні кай. 
Гэ та ўжо дру гі та кі дом у ра ё не — пер-
шы з'я віў ся ў па сёл ку Чыс ці ў 2011 
го дзе. І да лей бу дзем пра ца ваць у 
гэ тым кі рун ку: дзе ці па він ны жыць і 
вы хоў вац ца ў сем' ях — та кая дзяр-
жаў ная па лі ты ка.

— Як вя до ма, лю дзі ў пер шую 
чар гу скар дзяц ца на жыл лё ва-ка-
му наль ную гас па дар ку. І гэ та зра зу-
ме ла: ад зла джа ных дзе ян няў гэ тай 
служ бы за ле жыць іх кам форт нае 
пра жы ван не. Ці шмат за ўваг па ра-
бо це гэ тай га лі ны ў рай вы кан кам?

— Не без гэ та га. Тым не менш, 
на шы ка му наль ні кі вы ка на лі ўсё за-
пла на ва нае па бя гу чым і ка пі таль ным 
ра мон це, энер га збе ра жэн ні, за ме не 
труб, якія функ цы я на ва лі больш як 
25 га доў, на су час ныя.

Спі сы па ра мон це да рог, ву ліц, га-
зі фі ка цыі на се ле ных пунк таў, цеп ла-
вой рэ абі лі та цыі да моў пуб лі ку ем у 
ра ён ных СМІ, каб лю дзі ве да лі, што 
па тра буе не ад клад на га ўпа рад ка-
ван ня, і ча ка лі сва ёй чар гі. Зра зу-

ме ла, што ўлад ка ваць усё ад ра зу 
не маг чы ма.

Ця пер гу бер на тар увёў но вае фар-
мі ра ван не бюд жэ ту: срод кі з воб лас ці 
пе ра да юц ца ў ра ё ны ад па вед на коль-
кас ці жы ха роў, а на мес цы ўжо са мі 
раз мяр коў ва ем фі нан сы, ана лі зу ем, 
ку ды на кі ра ваць іх у пер шую чар гу.

Да дам, што на пра ця гу го да зай-
ма лі ся ра мон там і гас па дар чым спо-
са бам, асво і лі 20 млрд руб лёў: ад ра-
ман та ва лі ўста но вы ахо вы зда роўя, 
школь ныя і да школь ныя дзі ця чыя 
ўста но вы. Гэ та бы ла пра па но ва стар-
шы ні Мі набл вы кан ка ма, і яна па спя-
хо ва пры жы ла ся.

— На ва шу дум ку, Аляк сандр 
Дзміт ры е віч, Ма ла дзеч на — спры-
яль ны го рад для раз віц ця біз не су?

— У мі ну лым го дзе горад Ма ла-
дзеч на пе ра мог у кон кур се, які ла-
дзіц ца што год дзе ла вы мі ко ла мі, у 
на мі на цыі «Най леп шы го рад (ра ён) 
для біз не су Бе ла ру сі-2014» з коль-
кас цю на сель ніц тва звыш 50 ты сяч. 
Ад зна чу, што наш ра ён не пер шы раз 
ува хо дзіць у трой ку лі да раў па вы ні-
ках гэ та га кон кур су.

У нас функ цы я ну юць 5,5 тыс. суб'-
ек таў ма ло га і ся рэд ня га біз не су. Ім 
на ле жыць не ма лая до ля ў ва ла вой пра-
дук цыі на ша га ра ё на —1 трлн 200 млн 
руб лёў, а так са ма ад іх па сту пае 35% 
пра цэн таў па дат каў ад агуль най коль-
кас ці. Ле тась у нас за рэ гіст ра ва на 
больш як 300 но вых прад пры ем стваў 
пры ват най фор мы ўлас нас ці.

У мі ну лым го дзе ў сфе ры пры-
ват на га біз не су рэа лі за ва ны шэ раг 
ін вес ты цый ных пра ек таў. У Ра даш ко-
ві чах, на прык лад, ад кры та прад пры-

ем ства па вы твор час ці дэ ка ра тыў най 
кас ме ты кі «Бел ор-Ды зайн», не па да-
лё ку ад гэ та га па сёл ка ў на кі рун ку 
Мін ска рас чы ніў дзве ры комп лекс 
пры да рож на га сэр ві су «Ві ла Ра да» 
з ка вяр няй, гас ці ніч ны мі ну ма ра мі, 
біз нес-за ла мі. Кам па нія «Ве лес-Міт» 
пра цяг вае бу даў ніц тва цэ хаў за бою, 
вы твор час ці мя са, ха ла дзіль ні каў.
Тут бу дзе мак сі маль на вы клю ча на 
руч ная пра ца. Аў та ма ты за цыя і ме-
ха ні за цыя пра цэ саў да зво ліць у ра зы 
па вя лі чыць ма гут нас ці вы твор час ці. 
Ана ла гаў та кіх кам бі на таў у Бе ла ру сі 
яшчэ ня ма.

— Ка лі ў Ра сіі куль тур най ста лі-
цай з'яў ля ец ца Санкт-Пе цяр бург, 
то ў Бе ла ру сі гэ тае зван не мож на 
па пра ву пры сво іць го ра ду Ма ла-
дзеч на. Ці так?

— Згод ны з ва мі. У го ра дзе ёсць 
два тэ ат ры аб лас но га зна чэн ня, аб-
лас ны му зей. Тут па ста ян на пра во-
д зяц ца знач ныя для воб лас ці і Бе ла-
ру сі ў цэ лым паэ тыч ныя кон кур сы, 
фэс ты, фес ты ва лі. Ня даў на ў Ма ла-
дзеч не па пра па но ве стар шы ні абл-
вы кан ка ма ства ры лі ха кей ны клуб 
«Ды на ма-Ма ла дзеч на», які вы сту пае 
ў вы шэй шай рэс пуб лі кан скай лі зе. 
Па куль у рэй тын гу ён пя ты. Але, спа-
дзя ю ся, пад ні мем ся вы шэй і ў гэ тым 
го дзе зой мем пры за вое мес ца.

Шмат куль тур ных, спар тыў ных ме-
ра пры ем стваў, у тым лі ку і між на род-
ных, пра во дзіц ца ў Ля до вым па ла цы 
«Алім пік». Ле там Бе ла русь пры мае 
чэм пі я нат све ту па фут за ле. Два мат-
чы ад бу дуц ца і на ля до вай арэ не у 
Ма ла дзеч не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Баль ні ца №2 го ра да 
Ма ла дзеч на ў ве рас ні 2014 го да 
ад чы ні ла ся пас ля ка пі таль на га 
ра мон та. Аб на ві ла ся ўсё: 
сце ны, пад ло га, столь, 
за куп ле на но вая мэб ля і, што 
са мае га лоў нае і для ўра чоў, 
і для па цы ен таў, — з'я ві ла ся 
но вае аб ста ля ван не.

Ігар СА ЛА ГУБ, на мес нік га лоў-
на га ўра ча па ме ды цын скай час ці 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы Ма-
ла дзеч на, пра цуе там з 1990 го да. 
Па чы наў ён ура чом-траў ма то ла гам, 
у свой час зай маў па са ду га лоў на га 
ўра ча па лі клі ні кі №1 го ра да Ма ла-
дзеч на.

— За апош ні год мы сур' ёз на 
аснас ці лі на шу баль ні цу аб ста ля ван-
нем, — ад зна чыў Ігар Са ла губ. — Так, 
у па раў на нні з ін шы мі га да мі мы атры-
ма лі да стат ко ва шмат но вых апа ра-
таў, у пры ват нас ці, эн да ска піч на га 
аб ста ля ван ня.

У дру гой баль ні цы раз мя шча юц-
ца тры тэ ра пеў тыч ныя ад дзя лен ні: 
гаст ра эн тэ ра ла гіч нае і не ўра ла гіч-
нае — кожнае на 40 лож каў, і пуль-
ма на ла гіч нае на 60.

— Раней баль ні ца бы ла ў вель-
мі дрэн ным ста не, — рас ка за ла 

Тац ця на ТАЎ ГЕНЬ, за гад чы ца гаст-
ра эн тэ ра ла гіч на га ад дзя лен ня. — 
Пас ля ра мон ту бу ды нак аб на віў ся, 
з'я ві лі ся но выя ўста ноў кі, у пры ват-
нас ці, зон ды для фіб ра гаст ра ду а дэ-
нас ка піі, за раз ча ка ем но вы рэнт ген-
апа рат. Так са ма баль ні ца асна шча на 
кам п'ю тар на-та маг ра фіч ным апа ра-
там, і ў цэ лым у нас доб рая служ ба 

функ цы я наль ных ды яг нос таў: ёсць 
апа ра ты для ФГДС, ка ла нас ка піі, 
апа рат уль тра гу ка во га да сле да ван-
ня. Мы ма ем ла ба ра то рыю, дзе ро бім 
асноў ныя ана лі зы, не аб ход ныя для 
на шых па цы ен таў. Ёсць доб ры фі зі-
я тэ ра пеў тыч ны ка бі нет.

На талля КАР ЖУ Е ВА, урач-эн да-
ска піст, якая пра цуе ў гэ тай баль ні цы 
ўжо больш за 30 га доў, вель мі ра да, 
што ў яе з'я ві ла ся цу доў ная маг чы-
масць па пра ца ваць з су час ным аб-
ста ля ван нем.

— Апа ра ты да юць маг чы масць дак-
лад на ды яг нас та ваць за хвор ван не. 
Та му лі чу, што нам па шан ца ва ла. Па-
пер шае, мне са мой, як эн да ска піс ту, 
бо пра ца звя за на з на груз кай на во чы, 
а з но вы мі апа ра та мі гэ тая на груз ка 
зні жа ец ца. Па-дру гое, но вы эн да скоп 
ле пей пе ра но сіц ца па цы ен та мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Дзі ця чы дом ся мей на га ты пу ад крыў ся 
ў вёс цы На сі ла ва

Гэ та двух па вяр хо вы ка тэдж агуль най пло шчай больш як 230 квад рат ных 
мет раў. На яго бу даў ніц тва вы дат ка ва на 3,5 млрд руб лёў з аб лас но га бюд жэ ту. 
Ма ла дзе чан скі рай вы кан кам вы дзе ліў на ва сё лам 300 млн руб лёў для па куп кі 
мэб лі і бы та вой тэх ні кі.

Гас па да ра мі но ва га жыл ля ста ла сям'я Шчур скіх. Баць ка Сяр гей — ін ды ві-
ду аль ны прад пры маль нік, ма ці Воль га мае вы шэй шую эка на міч ную аду ка цыю. 
Муж і жон ка ўсы на ві лі пяць пры ём ных дзя цей ва ўзрос це 4-5 га доў.

Дом асвя ціў Пра асвя шчэн ны епіс кап Па вел. Свя тар па жа даў шмат дзет най 
сям'і ця лес най і ду хоў най мо цы, доў га цяр пен ня, лю бо ві да дзя цей і па да рыў 
аб раз Хрыс та Спа сі це ля.

Ся мей ны дом у вёс цы На сі ла ва стаў дру гім па лі ку ў Ма ла дзе чан скім ра ё не. 
Пер шы ад крыў ся ў па сёл ку Чысць у 2011 го дзе.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ГО РАД, СПРЫ ЯЛЬ НЫ 
ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

І ЎРА ЧАМ, 
І ПА ЦЫ ЕН ТАМ

Апа рат для ды яг нос ты кі ор га наў верх ніх ад дзе лаў стра ва валь на га трак ту. 
Урач-эн да ска піст На тал ля Кар жу е ва з па цы ен там.

Но вая ўскра і на Ма ла дзеч на — но выя ар хі тэк тур ныя ра шэн ні.

З ін тэр на та — ва ўлас ны дом
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