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Якія пла ны і перс пек ты вы 
раз віц ця ў Ма ла дзе чан ска га 
ра ё на на гэ ты год, рас ка заў 
на мес нік стар шы ні 
рай вы кан ка ма па эка но мі цы, 
фі нан сах і пра мыс ло вас ці 
Ге надзь АК ТА НА РО ВІЧ:

— Асноў ная за да ча на 2015 год, 
што ста іць пе рад мяс цо вы мі вы ка-
наў чы мі ор га на мі ўла ды, — за бяс-
пе чыць ста біль ную ра бо ту рэ аль на-
га сек та ра эка но мі кі. Гэ та да зво ліць 
вы ка наць пра гноз ныя па каз чы кі і 
атры маць за пла на ва ныя пад атко-
выя па ступ лен ні ў бюд жэт, а так са-
ма рэа лі за ваць усе за пла на ва ныя 
са цы яль ныя пра гра мы. Сё ле та ра ё-
ну да ве дзе на 6 асноў ных па каз чы-
каў: экс парт та ва раў і па слуг без 
улі ку рэс пуб лі кан скіх ар га ні за цый — 
ад па вед на 108,5% і 109%, пра мыя 
за меж ныя ін вес ты цыі — 15 млн до-
ла раў ЗША, у тым лі ку на чыс тай 
асно ве — 7 млн до ла раў ЗША, ся-
рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та ў 
па ме ры 6790 ты сяч руб лёў, па каз-
чы ка энер га збе ра жэн ня (-7%).

Рас пра цава ны план раз віц ця ра-
ё на на 2015 год і на пе ры яд да 2017 
го да. У пра мыс ло вым сек та ры сё ле-
та бу дзе зроб ле ны ак цэнт на пра цяг 
ма дэр ні за цыі дзе ю чых вы твор час-
цяў, по шук но вых рын каў збы ту, ска-
ра чэн не вы дат каў і за па саў га то вай 
пра дук цыі.

Пра дры ем ства «Ве лес-Міт» мяр-
куе за вяр шыць рэа лі за цыю ін вес ты-
цый на га пра ек та па ўвод зе но вых 
ма гут нас цяў па вы пус ку мяс ной пра-
дук цыі. Для та го, каб за бяс пе чыць 
за груз ку сы ра ві най, пла ну ец ца 
ўзвес ці 2 сві на комп лек сы на 100 тыс. 
га лоў кож ны і на быць ад кры тае ак-
цы я нер нае та ва рыст ва «Га ра дзі ла-
ва». На прад пры ем стве «Ма ла дзе-
чан скі ма лоч ны кам бі нат» бу дзе за-
кон ча на рэ кан струк цыя цэ ха па вы-
твор час ці паў цвёр дых сы чуж ных 

сы роў у Ва ло жын скім фі лі яле, пач-
нец ца ма дэр ні за цыя ўчаст ка вы твор-
час ці тва ра гу на га лаў ным прад пры-
ем стве і бу даў ніц тва ла каль ных ачы-
шчаль ных збу да ван няў. Прад пры ем-
ства «Ра даш ко віц кі ке ра міч ны за-
вод» пла нуе ажыц ця віць трэ ці этап 
ма дэр ні за цыі ад дзя лен ня аб паль ван-
ня цэг лы.

Пра доў жыц ца рэа лі за цыя і ін шых 
ін вест пра ек таў. У пры ват нас ці па рэ-
кан струк цыі бу дын ка До ма куль ту ры 
пад вы твор часць дэ ка ра тыў най кас-
ме ты кі ў га рад скім па сёл ку Ра даш-
ко ві чы — «БЕЛ ОР-Ды зайн», завод 
«Амкадор-Унікаб» па ства рэн ні вы-
твор час ці ві лач ных па груз чы каў і 
элект ра ця ле жак, а так са ма — за во-
да спе цы я лі за ва ных ма шын. 

Ма дэр ні за цыя да зво ліць па леп-
шыць якасць і па шы рыць асар ты мент 
пра дук цыі, што тут вы пус ка ец ца.

Па стаў ка пра дук цыі на экс парт 
бу дзе іс ці як па пра мых да га во рах, 
так і праз та ва ра пра вод ную сет ку. 
Сён ня яна прад стаў ле на 11 ганд лё-
вы мі да ма мі, 2 су мес ны мі прад пры-
ем ства мі, 2 прад стаў ніц тва мі.

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст-
ва «За бу до ва» пла нуе ад крыць ганд-
лё ва-ла гіс тыч ны цэнтр у го ра дзе 
Сма лен ску Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Прад пры ем ства «Віст» — пра соў ван-
не сва ёй пра дук цыі ў Ман го лію. «Ма-
ла дзе чан скі тру ба пра кат ны за вод» 
бу дзе вес ці ак тыў ны по шук но вых 
контр ааген таў, вы хад на рын кі Еў ро-
пы (Поль шча, кра і ны Бал тыі).

Да кан ца го да пла ну ец ца так са ма 
ўвес ці ў дзе ян не 11 ты сяч кв. мет раў 
ганд лё вых пло шчаў. Ганд лё вая сет-
ка бу дзе па шы рац ца за кошт бу даў-
ніц тва і ад крыц ця гі пер- і су пер мар-
ке таў, ганд лё вых цэнт раў, раз мя-
шчэн ня ў жы лых квар та лах го ра да 
кра маў кро ка вай да ступ нас ці. У лю-
тым па ву лі цы Бу даў ні коў ад кры ты 
ганд лё вы цэнтр агуль най пло шчай 
5,5 ты ся чы кв. мет раў. У ста дыі не-
за ве рша на га бу даў ніц тва — 2 ганд-
лё выя аб' ек ты. Тэр мін іх уво да ў экс-
плу а та цыю — 2015 год.

Ну і вя до ма, бу дуць пра цяг ну ты 
ра бо ты гас па дар чым спо са бам ва 
ўста но вах куль ту ры (10 аб' ек таў — 
9,3 млрд руб лёў), аду ка цыі (40 аб' ек-
таў — 15,1 млрд руб лёў), ахо вы зда-
роўя (7 аб' ек таў — 10 млрд руб лёў). 
У пла нах — цал кам аснас ціць школь-
ныя і да школь ныя ўста но вы сіс тэ ма-
мі ві дэа на зі ран ня, за бяс пе чыць кад-
ра мі баль ні цы і па лі клі ні кі, ства рыць 
ад дзя лен не дзён на га зна хо джан ня 
гра ма дзян па жы ло га ўзрос ту на ба зе 
ра ён на га тэ ры та ры яль на га цэнт ра 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

АК ЦЭНТ — НА МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЮ 
ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ 

І СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПРА ГРА МЫ

Пад зам ком: 
вы бі ра ем на дзей ны сейф

За ка жы дзве ры ў «ЭКОМ» —За ка жы дзве ры ў «ЭКОМ» —  
ГА РАН ТУЙ СА БЕ СПА КОЙ!ГА РАН ТУЙ СА БЕ СПА КОЙ!

Т
э атр, як вя до ма, па чы на ец ца 
з ве шал кі, а ква тэ ра — з ува-
ход ных дзвя рэй. Не ка то рыя, 

ба чы ла на ўлас ныя во чы, пе ра тва ра юць 
іх ледзь не ў твор мас тац тва. Але, акра мя 

эс тэ тыч най функ цыі, гэ ты «прад мет ін-
тэр' ера» вы кон вае яшчэ і ахоў ную. Ме на ві та 

та му вель мі важ на не па мы ліц ца з вы ба рам дзвя рэй для до ма.
Кам па нія «ЭКОМ», якая вы раб ляе ме та ліч ныя су праць уз лом ныя, су праць-

па жар ныя і ды ма неп ра ні каль ныя дзве ры, да па мо жа за ха ваць ва шу ма ё-
масць. Дзе б вы ні бы лі, што б ні ра бі лі, мо жа це быць упэў не ны мі — з ма ла-
дзе чан скай пра дук цы яй ва ша му даб ра бы ту ні чо га не па гра жае. Але дзве ры 
– гэ та не адзі нае, чым мо жа па ра да ваць сва іх клі ен таў «ЭКОМ». Прад пры-
ем ства вы раб ляе так са ма ме та ліч ныя сей фы, ша фы, стэ ла жы...

Лю бы кап рыз па пры маль ных кош тах

«Вок ны» ў свет
Ме та ліч ныя дзве ры — сім вал на дзей нас ці і бяс пе кі, а бяс пе ка — гэ-

та ас но ва спа кою ва шай сям'і і за ха ва нас ці ма ё мас ці. Ме на ві та та му да 
вы ба ру ўва ход ных дзвя рэй (ды і не толь кі ўва ход ных) трэ ба ста віц ца 
вель мі ад каз на!

— Дзве ры і вок ны сем'і звы чай на мя ня юць ад ра зу пас ля пе ра ез ду і 
жы вуць з імі шмат га доў. І ка лі шпа ле ры мож на лёг ка па мя няць на ін-
шыя, то дзве ры па він ны быць тры ва лыя і на дзей ныя. Усе ме та ліч ныя 
су праць уз лом ныя дзве ры прад пры ем ства «ЭКОМ» прай шлі вы пра ба-
ван ні і ма юць сер ты фі ка ты ад па вед нас ці 3-га, 4-га і 5- га кла са ўзла-
мас той кас ці, — рас каз вае і па каз вае Мі ка лай Ва сі лё нак. — Яны шы ро-
ка вы ка рыс тоў ва юц ца ў якас ці ўва ход ных дзвя рэй у ква тэ ры, там бу ры, 
офі сы, ка тэ джы, спе цы яль ныя ўста но вы, бан кі. На ша кам па нія так са ма 
вы раб ляе дзве ры па ін ды ві ду аль ных па ме рах за каз чы ка. Мы пра па ну-
ем вя лі кі вы бар дэ ка ра тыў на-ад дзе лач ных ма тэ ры я лаў і зам коў. Мі ні-
маль ны кошт ква тэр ных дзвя рэй прад пры ем ства «ЭКОМ» з дву ма 
зам ка мі і ман та жом скла дае 5 міль ё наў руб лёў. Су праць па жар ныя і 
ды ма неп ра пус каль ныя дзве ры вы ка рыс тоў ва юц ца, як пра ві ла, у пра-
мыс ло ва-гра ма дзян скім бу даў ніц тве. Яны аба ра ня юць бу дын кі ад рас-
паў сюдж ван ня агню. «ЭКОМ» мае сер ты фі ка ты ад па вед нас ці на су-
праць па жар ныя дзве ры пер ша га і дру го га ты пу вог не ўстой лі вас ці (EІ-30, 
EІ-60), а так са ма на ды ма неп ра ні каль ныя дру го га ты пу (EІ-30, што за-
бяс печ ва юць двух ба ко вую ды ма неп ра ні каль насць).

Прад пры ем ства, як мы пе ра ка на лі ся, тры ва ла ста іць на на гах, але пры 
гэ тым не збі ра ец ца спы няц ца на да сяг ну тым.

— Ма ла дзе чан скі рай вы кан кам даў нам 2 гек та ры зям лі пад бу даў ніц тва 
но ва га кор пу са, — дзе ліц ца пла на мі па ма дэр ні за цыі Ва ле рый Ту цін. — Акра мя 
та го, пла ну ем пра во дзіць рэ кан струк цыю і ра монт іс ну ю чай вы твор час ці. Па-
сту по ва, па маг чы мас ці, за куп ля ем но вае аб ста ля ван не. Так, ня даў на на бы лі 
но выя вы со ка эфек тыў ныя ня мец кія стан кі. На вы ста ве ў Гер ма ніі пры гле дзе лі 
і дзве вы со ка тэх на ла гіч ныя аў та ма тыч ныя лі ніі для но ва га бу дын ка. Іх увя дзен-
не да зво ліць іс тот на зні зіць са бе кошт пра дук цыі і па вя лі чыць аб' ёмы яе вы твор-
час ці.

На дзея ДРЫ ЛА. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Сей фы вы ка рыс тоў ва юц ца не толь-
кі ў буй ных офі сах для за хоў ван ня сак-
рэт ных да ку мен таў. Усё час цей іх уста-
лёў ва юць у ква тэ рах, каб аба ра ніць 
гро шы ды роз ныя каш тоў нас ці ад кра-
дзя жу або па жа ру. Як жа з прад стаў-
ле най у кра мах раз на стай нас ці вы-
браць той сейф, які па трэб ны ме на ві та 
вам?

Кам па нія «ЭКОМ» вы раб ляе больш 
за 150 ві даў ме та ліч ных ша фаў і сей-
фаў, якія зна хо дзяць шы ро кае пры мя-
нен не ў бан ках, офі сах, кра мах, ар хіў-
ных, склад скіх, вы твор чых па мяш кан-
нях. Яны за бяс печ ва юць зруч нае і 
на дзей нае за хоў ван не ма ё мас ці, да ку-
мен та цыі і ін шых каш тоў нас цяў.

— У за леж нас ці ад пры зна чэн ня і 
мес ца вы ка ры стан ня мы пра па ну ем 4 
раз на від нас ці сей фаў: дэ па зіт ныя, ка-
бі нет ныя, мэб ле выя і ўбу да ва ныя. Усе 
яны сер ты фі ка ва ныя на ўзла мас той-

касць па СТБ 51.02.01-99 і ад па вя да-
юць кла су ІІ, — рас па вя дае Мі ка лай 
Ва сі лё нак. — Што ты чыц ца ша фаў, то 
іх на менк ла ту ра так са ма раз на стай-
ная: гар дэ роб ныя, ар хіў ныя, бух гал-
тар скія (для да ку мен таў), кар та тэч-
ныя, збро е выя, аба ненц кія, ша фы для 
клю чоў...

Акра мя та го, фір ма «ЭКОМ» пра па-
нуе за каз чы кам стэ ла жы 2 ты паў: ар-
хіў ны мэб ле вы (на груз ка на па лі цу да 
100-150 кг) і склад скі (на груз ка на па-
лі цу 400 кг і на па ру бэ лек да 800 кг). 
Пер шы шы ро ка ска рыс тоў ва ец ца не 
толь кі ў ар хі вах, офі сах, кра мах, але і 
до ма ў по бы це (ка мо ры па мяш кан ня, 
га ра жы). Склад скія ж стэ ла жы, у сваю 
чар гу, пры зна ча ны для за хоў ван ня 
роз на га кштал ту ма тэ ры яль ных каш-
тоў нас цяў у склад скіх умо вах. Яны ма-
юць не толь кі тры ва лую кан струк цыю, 
але і пры ваб ны вы гляд.

Па вод ле слоў на мес ні ка ды рэк та ра па вы твор час ці кам па ніі 
«ЭКОМ» Ва ле рыя ТУ ЦІ НА, за мо віць дзве ры вель мі прос та:

ПЕР ШЫ КРОК: вам не аб ход на пры ехаць у адзін з на шых са-
ло наў і афор міць бланк за мо вы. На шы кан суль тан ты да па мо-
гуць па да браць зруч ны ва ры янт аздаб лен ня, зам коў, ру чак.

ДРУ ГІ КРОК: да вас вы яз джае май стар з «ЭКОМ» і за мя рае 
дзвяр ны пра ём. Пас ля гэ та га за каз ад праў ля ец ца ў вы твор-
часць.

ТРЭ ЦІ КРОК: пас ля вы ра бу дзвя рэй пра во дзіц ца іх ман таж. 
Усе ра бо ты вы кон ва юц ца штат ны мі ква лі фі ка ва ны мі май стра-
мі прад пры ем ства «ЭКОМ».

На ўсе ме та ліч ныя дзве ры, уста ноў ле ныя на шы мі спе цы я ліс та мі, 
рас паў сюдж ва ец ца ГА РАН ТЫЯ 24 МЕ СЯ ЦЫ з да ты ман та жу. 
Пас ля іх уста ноў кі за каз чы ку вы да ец ца ад па вед ны га ран тый ны та лон. 
Для фі зіч ных асоб кам па нія «ЭКОМ» пры га та ва ла зруч ныя ўмо вы 
пла ця жу — па фак це ўста ноў кі дзвя рэй (гэ та зна чыць, без па пя рэд няй 
апла ты).

У 2008 го дзе прад пры ем ства асво і ла но вы на пра мак па вы твор час-
ці вок наў і дзвя рэй з ПВХ-про фі лю і алю мі нію. Гэ та якас ная, эка ла гіч на 
чыс тая і на дзей ная пра дук цыя з про фі лю MONTBLANC і Salamander, 
укам плек та ва ная ня мец кай фур ні ту рай Roto NT.
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Апе ра тар стан ка 
з ліч ба вым 

пра грам ным 
кі ра ван нем 

Яў ген СВІН ЧУК.

Ме та ліч ныя дзве ры ма дэ лі ДВК-219 
дэ ман струе ін жы нер-тэх но лаг 
Ге надзь ВЫ ШАТ КА.

Апе ра тар Апе ра тар 
Дзміт рый Дзміт рый КАЗ ЛОЎ СКІ КАЗ ЛОЎ СКІ 
пра дэ ман стра ваў нам пра дэ ман стра ваў нам 
ад ну з дэ та ляў, фор му ад ну з дэ та ляў, фор му 
якім на дае су час ны якім на дае су час ны 
ста нок з ліч ба вым ста нок з ліч ба вым 
пра грам ным кі ра ван нем.пра грам ным кі ра ван нем.

На ўчаст ку фар ба ван ня вы ра баў.На ўчаст ку фар ба ван ня вы ра баў.

Хі мік-тэх но лаг 
Юлія РА МА НОЎ СКАЯ.

«ЭКОМ» пра цуе на рын ку з 1991 го да.
— Увесь гэ ты час мы ары ен ту ем ся на вы-

твор часць якас най, су час най і на дзей най пра-
дук цыі, — рас па вя дае ды рэк тар прад пры ем-
ства «ЭКОМ» Вік тар ЗА ХА РАЎ. — Га на рым ся 
тым, што су пра цоў ні ча ем з мност вам вя до мых 
кам па ній і ар га ні за цый. Ся род на шых клі ен таў 
— Бе ла рус банк, Бел ін вест банк, Бе ла русь ка лій, 
Бел тэ ле кам, Мі ла ві ца, Наф тан... Не так даў но 
вы кон ва лі ін ды ві ду аль ны за каз но ва га му зея 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, у тым лі ку ра бі лі ім 
ша фы для за хоў ван ня экс па на таў. Ця пер пра-
цу ем над пар ты яй пра дук цыі для Бе ла рус ка га 
ме та лур гіч на га за во да. Ма ем па ста ян ных і на-
дзей ных парт нё раў не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў 
Ра сіі. Уся на ша пра дук цыя сер ты фі ка ва на.

Сён ня ў «ЭКОМ» пра цуе 98 ча ла век. У іх лі ку 

і га лоў ны ін жы нер Мі ка лай ВА СІ ЛЁ НАК, які тут 
з дня за сна ван ня прад пры ем ства. Ас но ва пос пе-
ху прад пры ем ства, па вод ле яго слоў, у якас ці і 
ін ды ві ду аль ным па ды хо дзе да кож на га клі ен та.

— Пры ма ем лю быя за ка зы. Офіс ная, за вод-
ская мэб ля, як пра ві ла, мае стан дарт ны шэ ры 
ко лер. Але ка лі за каз чы ку па трэб ны ін шы, ка лі 
лас ка. Лю бы ко лер, лю бая ад дзел ка, як ка жуць, 
лю бы кап рыз — за ва шы гро шы. А кош ты ў нас, 
у па раў на нні з асоб ны мі кан ку рэн та мі, вель мі 
пры ем ныя.

Усе вы ра бы прад пры ем ства «ЭКОМ» умоў-
на мож на па дзя ліць на 4 асноў ныя гру пы: ме-
та ліч ныя дзве ры, ме та ліч ныя ша фы і сей фы, 
ме та ліч ныя стэ ла жы, вок ны і дзве ры з ПВХ-
про фі лю і алю мі нію. А ця пер пра кож ную — 
пад ра бяз ней!

ВЫ КА НА ЕМ ЛЮ БЫ ЗА КАЗ СВОЕ ЧА СО ВА!ВЫ КА НА ЕМ ЛЮ БЫ ЗА КАЗ СВОЕ ЧА СО ВА!
Кам па нія «ЭКОМ» мае ўлас ную ды лер скую сет ку, 
якая ахоп лі вае ўсе буй ныя га ра ды Бе ла ру сі, 
а так са ма экс пар туе пра дук цыю ў кра і ны СНД. 
ДЗЕЙ НІ ЧАЕ СКЛАД СКАЯ ПРА ГРА МА 
І СІС ТЭ МА ЗНІ ЖАК. 
На быць пра дук цыю мож на і ў са ло нах «ЭКОМ»  
у г. Мін ску: вул. М. Баг да но ві ча, 60; 
 вул. Уман ская, 54 (ГЦ «Гло ба»).

Тут прад стаў ле ны шы ро кі асар ты мент МЕ ТА ЛІЧ НЫХ ДЗВЯ РЭЙ, СЕЙ ФАЎ, ША ФАЎ, СТЭ ЛА ЖОЎ. 
Вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты «ЭКОМ» з за да валь нен нем ад ка жуць на ўсе пы тан ні, якія ці ка вяць, і да па мо гуць зра біць пра віль ны вы бар.

Мі ка лай НА ЗДРЫН-ПЛАТ НІЦ КІ, 
ды рэк тар УП «Ка му наль нік», пры-
ехаў у Ма ла дзеч на ў 1981 го дзе па 
на кі ра ван ні пас ля та го, як скон чыў 
Брэсц кі бу даў ні чы тэх ні кум. Так па ча-
ла ся яго пра цоў ная дзей насць.

— 17 га доў я ад пра ца ваў на бу доў-
лі, прай шоў шлях ад май стра да на-
мес ні ка ды рэк та ра ПМК, — ус па мі нае 
Мі ка лай Пят ро віч. — По тым мя не за-
пра сі лі ў 1998 го дзе ар га ні за ваць ра-
ён нае жыл лё ва-ка му наль нае прад-
пры ем ства.

З гэ тай за да чай Мі ка лай На здрын-
Плат ніц кі спра віў ся лі та раль на за 
адзін ме сяц. Спа чат ку ён быў у шта це 
адзін, по тым ар га ні за цыя раз рас ла ся 
да 50 ча ла век, по тым — да 300... У 
2003 го дзе Мі ка лая Пят ро ві ча за пра-
сі лі ў рай вы кан кам на па са ду на мес-
ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма па пы-
тан нях ЖКГ і бу даў ніц тва. У 2009 го-
дзе ён пе рай шоў на пра цу ў абл вы-
кан кам у ка мі тэт па бу даў ніц тве.

— Але по тым я вы ра шыў усё ж 
вяр нуц ца ў Ма ла дзеч на, па пра ца ваў 
у сель скім Са ве це, і ў 2012 го дзе мя-
не за пра сі лі на па са ду ды рэк та ра УП 
«Ка му наль нік». Так атры ма ла ся, што 
тое ра ён нае прад пры ем ства ЖКГ, 
якое я ар га ні за ваў у 1998 го дзе, увай-
шло ў склад уні тар на га прад пры ем-
ства «Ка му наль нік». Сён ня ў пад на-
ча лен ні ў нас 1560 ча ла век.

«Ка му наль нік» — шмат про філь нае 
прад пры ем ства. Гэ та шэсць жыл лё-

ва-экс плу а та цый ных упраў лен няў, 
учас так зя лё на-пар ка вай гас па дар кі, 
учас так цеп ла вых се так, дрэ ва ап ра-
цоў кі, гас па дар ча-раз лі ко вае ра монт-
на-бу даў ні чае ўпраў лен не, учас так 
пар ку куль ту ры і ад па чын ку імя Пе ра-
мо гі, ры ту аль ныя па слу гі, учас так 
бан най гас па дар кі, учас так ар га ні за-
цыі «Гарс вят ло», спе цы я лі за ва ная 
аў та гас па дар ка, учас так утры ман ня 
аб' ек таў га рад ско га доб ра ўпа рад ка-
ван ня, ра ён нае жыл лё вае ра монт на-
экс плу а та цый нае ўпраў лен не.

Ад ной з са мых ці ка вых ар га ні за-
цый прад пры ем ства з'яў ля ец ца зя лё-
на-пар ка вая гас па дар ка. Лю дзі, за-
дзей ні ча ныя ў ёй, вы рошч ва юць ра-
са ду для квет ні каў і пар каў у аран жа-
рэ ях і пар ні ках.

Га лі на СА ЎЛІ ДЗІ, на чаль нік участ-
 ка зя лё на-пар ка вай гас па дар кі 
(«Зе лян  га са»), пры зна ла ся, што та-
кая пра ца — для ду шы.

— Пра ца ваць сю ды я прый шла ў 
2007 го дзе, спа чат ку бы ла май страм 
на квет ка вод стве, — ус па мі нае Га лі на 
Са ўлі дзі. — На чаль ні кам прад пры ем-
ства я ста ла год та му. Пра ца мая мне 
па да ба ец ца: вель мі ці ка ва на зі раць 
за рас лі най ад та го мо ман ту, ка лі яна 
толь кі ўзы хо дзіць — як яна раз ві ва ец-
ца, рас це. Гэ та, да рэ чы, да стат ко ва 
рэд кая пра фе сія: бух гал та раў шмат, 
яны ёсць амаль на кож ным прад пры-
ем стве, а та кіх, як мы — не вель мі.

Зі на і да РУД НІЦ КАЯ, на мес нік на-
чаль ні ка «Зе лян га са», прый шла пра-
ца ваць у гэ ту струк ту ру яшчэ ў 1977 
го дзе, доў гі час пра ца ва ла май страм. 
Ця пер жан чы на ўжо на пен сіі, але лю-
бі мую пра цу яна не кі дае.

— Мы вы рошч ва ем ра са ду кве так, 
дэ ка ра тыў ных кус тар ні каў, дрэў, якія 
по тым вы са джва ем у го ра дзе — гэ та 
зна чыць, зай ма ем ся яго азе ля нен нем, 
— рас каз вае на мес нік на чаль ні ка «Зе-
лян га са». — Мы ця пер у асноў ным 
ары ен та ва ны на вы рошч ван не ра са-
ды, та му што сён ня вя лі кая ўва га на-
да ец ца та му, каб зра біць го рад пры го-
жым. Ці ка вы факт — за 2014 год мы 
вы са дзі лі амаль 425 ты сяч кве так!

У Ма ла дзеч не цяпер — амаль 100 
ты сяч жы ха роў. Го рад рас це, бу ду юц-
ца но выя да мы, ра ё ны, та му ў га да-
валь ні ку вы рошч ва юць і дрэ вы — лі-
пы, каш та ны, ясе ні.

Прад пры ем ства, да рэ чы, мае ра-
са ду і на про даж.

— Вы рошч ва ем ра са ду з та кім раз-
лі кам, каб ха пі ла не толь кі для га рад-
скіх па трэб, але і для ін шых прад пры-
ем стваў. Пра да ём шко лам, ін шым 
ар га ні за цы ям па без на яў ным раз лі ку, 

ад пус ка ем на сель ніц тву. Як пра ві ла, 
у звы чай ных ма га зі нах та кую ра са ду 
знай сці скла да на — пра да ец ца на сен-
не або га то выя квет кі.

Што год ар га ні за цыя за куп ляе но-
вае на сен не.

— Клум бы раз ме шча ны ў го ра дзе 
бліз ка ад на ад ад ной, і квет кі пас ля 
апы лен ня мо гуць даць ужо зу сім ін шае 
на сен не, не тое, што нам па трэб на.

Су пра цоў ні кі зя лё на-пар ка вай гас-
па дар кі рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у 
роз ных кон кур сах. Так, у За слаўі на 
Дні бе ла рус ка га пісь мен ства атры ма-
лі па дзя ку.

— Што да афарм лен ня, то мы ма-
ем рас пра ца ва ны ды зайн квет ні каў, 
час та са мі пад бі ра ем ко лер і від кве-
так. Ка лі бы ва ем у ін шых га ра дах 
— за па мі на ем ці ка выя ідэі афарм-
лен ня. Так са ма ка рыс та ем ся ін тэр-
нэ там, каб знай сці што-не будзь ка-
рыс нае. Шмат бы ло ў нас зроб ле на 
на «Да жын кі», якія ў Ма ла дзеч не 
пра во дзі лі ся ў 2011 го дзе: у пар ку 
з'я вілі ся но вы фан тан, штуч ныя азё-
ры, раз бі та шмат квет ні каў.

На ўчаст ку зя лё на-пар ка вай гас-
па дар кі ёсць роз ныя на прам кі пра цы, 
звя за ныя як з не па срэд ным вы рошч-
ван нем рас лін, так і з вы сад кай кве так 
у го ра дзе. Ця пер у ар га ні за цыі пра цуе 
32 ча ла ве кі.

— У нас за куп ле на і пра цуе но вая 
тэх ні ка: на шы ра бо чыя вы кош ва юць 
га зо ны, пар кі. Ёсць трак тар ныя га зо-
на ка сіл кі, роз ныя дра біл кі для суч коў, 
пянь коў. Уво гу ле, у мі ну лым го дзе 
парк тэх ні кі аб на віў ся прак тыч на на 
92%. Та кім чы нам мы ро бім наш го рад 
і ра ён утуль ным і пры го жым, каб кож-

ны яго жы хар і госць ад чу ваў ся бе ў 
ім кам форт на і на тхнё на.

На за кан чэн не хо чац ца да даць, 
што вы раз «Мой го рад — мой го нар», 
які мы пра чы та лі на ад ным з біл бор-
даў у Ма ла дзеч не, для су пра цоў ні каў 
«Ка му наль ні ка» не прос та сло вы, а 
сэнс пра цы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
Фота На дзеі БУЖАН.

АД КАЗ НЫЯ ЗА ПРЫ ГА ЖОСЦЬ,АД КАЗ НЫЯ ЗА ПРЫ ГА ЖОСЦЬ,
      або Хто ро біць твар го ра даабо Хто ро біць твар го ра да

Ч
ыс ці ня, утуль насць і аку-
рат насць на шых га ра-
доў ужо ста лі ле ген дай 

— амаль усе гос ці Бе ла ру сі га-
во раць пра гэ та ў пер шую чар гу, 
ка лі дзе ляц ца сва і мі ўра жан ня мі 
ад на вед ван ня на шай кра і ны. У 
мно гім та кія ўра жан ні скла да юц-
ца дзя ку ю чы пра цы лю дзей, якія 
да гля да юць квет ні кі і пар кі, пры-
бі ра юць ву лі цы, ра ман ту юць 
жы лыя да мы. На ве даў шы ў Ма-
ла дзеч не ўні тар нае прад пры ем-
ства «Ка му наль нік», якое мае 
шэ раг пад раз дзя лен няў, мы да-
ве да лі ся пра лю дзей, якія ўкла-
да юць ду шу ў тое, каб у нас бы-
ло пры го жа і чыс та.

Мі ка лай НА ЗДРЫН-ПЛАТ НІЦ КІ, 
ды рэк тар УП «Ка му наль нік».

Бры га дзір квет ка вод ства Ала ЖАЎ НЯ РО ВІЧ пра во дзіць па сеў на сен ня кве так 
на ра са ду пад кі раў ніц твам на чаль ні ка ўчастка зя лё на-пар ка вай гас па дар кі 
(«Зе лян га са») Га лі ны СА ЎЛІ ДЗІ.

Кве ткі па лівае  
азе ля няль ні ца 
Але на КАП ЦЮГ.

Рэ гі на ЯБ ЛОН СКАЯ, 
ра бо чая зя лё на га бу даў ніц тва 

з 36-га до вым ста жам.
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