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У па чат ку су стрэ чы 
Юрый ШЫП КІН, 
кіраўнік Наваполацкай 
спецаўтабазы, 
па дзя ліў ся на ві ной: 
горад за няў пер шае 
мес ца па вы ні ках 
рэс пуб лі кан ска га агля ду 
са ні тар на га ста ну 
і доб ра ўпа рад ка ван ня 
ся род га ра доў 
з на сель ніц твам звыш 
50 ты сяч ча ла век.

— Ве да е це, коль кі ў Бе-
ла ру сі га ра доў з та кой коль-
кас цю на сель ніц тва? Вель мі 
мно га. Так што пры ем на, бо 
за гэ тым ста іць і ра бо та спец-
аў та ба зы.

Свой ад чу валь ны ўнё сак 
зра бі лі і ін шыя ка лек ты вы 
пад час тра ды цый на га су бот-
ні ка, у якім пры ня лі ўдзел ка ля 
40 ты сяч га ра джан, пад крэс лі-
вае ды рэк тар. Дбаць пра род-
ны Наф та град, чыс ці ню на яго 
ву лі цах даў но ста ла ад мет най 
ры сай ха рак та ру на ва па ла-
чан. Пра вод зяц ца што га до выя 

агля ды-кон кур сы на най леп-
шае доб ра ўпа рад ка ван не мес-
цаў пра жы ван ня і ад па чын ку, а 
так са ма тэ ры то рый прад пры-
ем стваў і ар га ні за цый.

Пра чыс ці ню і па ра дак яшчэ 
раз па кла па ці лі ся на пя рэ дад ні 
Дня го ра да, які прай шоў ня даў-
на і стаў са праўд ным свя там.

— А што да ты чыц ца на-
шай спец аў та ба зы, то пра цу-

ем пла на ва, а зна чыць 
без штур маў шчы ны. 
Га лоў нае — ар га ні за-
ваць на леж ным чы нам 
дзей насць ка лек ты ву. 
Бо на спра ве кож ны 
ве дае «свой ма неўр». 
Вы пры яз джа е це да нас 
да во лі час та і заў сё ды 
ба чы це чыс ці ню ву ліц, 
убран ства пло шчаў.

— І ста вім іх у прык-
лад ін шым га ра дам. 
За раз кі да ец ца ў во чы, 
што ва шы ды зай не ры-
фла рыс ты пай шлі на 
за ме ну кан фі гу ра цыі 
ма люн каў зя лё ных 
упры га жэн няў на ву-
лі цах го ра да, на па ве-
лі чэн не пло шчы квет-
ка вых кам па зі цый.

— Так яны больш 
пры кмет ныя, па-са-
праўд на му яр кія і свя-

точ ныя, — зга джа ец ца ды рэк-
тар. — Пры гэ тым мя ня юц ца 
на бо ры кве так і са мі ма люн-
кі — спе цы я ліс ты па ды хо дзяць 
да за да чы твор ча. У на чаль ні-
ка ўчаст ка азе ля нен ня грун-
тоў ная аду ка цыя — за кон чы ла 
Го рац кую ака дэ мію, пад рых та-
ва ла да аба ро ны кан ды дац кую 
ды сер та цыю, так што спра ву 
ве дае дас ка на ла.

За той год, што вы не бы лі, 
лю дзей мы не стра ці лі, ка лек-
тыў за ха ва лі, — пад крэс лі вае 
Юрый Аляк санд ра віч. — Як 
заў сё ды, рыт міч на пра цу юць 
усе пад раз дзя лен ні: і бры га-
да па ра мон це да рож на га па-
крыц ця і ўклад цы ас фаль ту, і 
сам ас фаль та вы за вод, і ўчас-
так «Гарс вят ло», які кла по ціц-
ца пра на леж нае асвят лен не 
ву ліц, пра ашчад ны рэ жым 

ра бо ты аў та ма ты кі і ўся го аб-

ста ля ван ня. Уста наў лі ва ем 

толь кі энер га збе ра галь ныя 

свя ціль ні кі. Учас так  гарсвят-

ла вы кон вае так са ма спе цы-

я лі за ва ныя вы мя рэн ні, у тым 

лі ку і ў жы лых да мах.

За раз ха пае ра бо ты ў бры-

га ды, што аб кош вае тэ ры то-

рыі. Па цяп ле ла, да ча ка лі ся 

даж джоў і тра ва пай шла ў 

рост, толь кі па спя вай «ма-

хаць» «шці лем» ці «хуск вар-

най». За тое ву лі цы да гле джа-

ныя, а па ўсім го ра дзе — во-

дар ма ла до га се на.

Свае за да чы вы ра ша юць 

ра бо чыя па доб ра ўпа рад ка-

ван ні тэ ры то рый, да рож ні кі — 

усе ра зам яны кла по цяц ца 
пра ву лі цы, тра ту а ры, да ро гі. 
Функ цы я нуе па лі гон для скла-
дзі ра ван ня ЦБА. Так што — 
пра цу ем.

Каб ад чу ваць ся бе больш 
упэў не на, зна хо дзім ра бо ту 
«на ста ра не», — пра цяг вае 
рас каз ды рэк тар. — На прык-
лад, ас фаль та ва лі тэ ры то рыю 
па да га во ры пад ра ду на ста-
ды ё не «Ат лант». Тэх ні ка свая, 

лю дзі на ву ча ны, і на ват ка лі 
бу дзе мно га за явак, мы спра-
вім ся. Шу каць за ка зы да па ма-
гае тое, што ў нас ёсць до сыць 
уні каль ныя ме ха ніз мы. Шмат 
ах вот ных на двух сек цый ны 
па лі ва зап раў шчык, на пра-
мыс ло вы пы ла сос, са ма звал-
дзе ся ці тон нік, а так са ма на 
аў та кран, спе цы яль ную свід-
ра валь на-кра на вую ўста ноў ку 
і ін шых жа лез ных па моч ні каў. 
Зна хо дзім маг чы мас ці — пры 
да па мо зе го ра да — аб наў ляць 
парк тэх ні кі. У пла нах на быц цё  
ўста ноў кі для ас фаль та ва га 
па крыц ця ва ўмо вах мі ну са-
вых тэм пе ра тур, так зва на га 
ямач на га ра мон ту. 

Ка лек тыў ама ло джва ец-
ца, але ка лі лю дзі пен сій на га 

ўзрос ту жа да юць пра ца ваць 

да лей і пра цу юць нар маль на, 

да ём та кую маг чы масць. Ёсць 

у нас уні каль ны то кар, ён вы-

та чыць дэ таль, за якую ні хто 

ін шы не возь мец ца. Над звы-

чай ад каз ны і ўме лы ча ла век. 

Хай пра цуе на зда роўе.

...Зна ё мім ся з Тац ця най 

Гер ліц — тым са мым спе цы-

я ліс там, пра яко га рас каз ваў 

ды рэк тар. Тац ця на вы пуск ні-

ца аг ра бія ла гіч на га фа куль-

тэ та сель гас ака дэ міі, азе ля-
нен нем зай ма ец ца 15 га доў. 
Сваю ды сер та цыю пры свя ці ла 
перс пек тыў ным у паў ноч ным 
рэ гі ё не Бе ла ру сі дзі ка рас ту-
чым рас лі нам.

— Гэ та спра ва май го жыц-
ця. З та кім жа на стро ем пра-

цуе ўвесь ка лек тыў участ ка 

азе ля нен ня — 35 ча ла век, 

20 з якіх не па срэд на за ня ты 

афарм лен нем ву ліц, скве раў і 
пло шчаў квет ка мі. Ра са ду вы-
рошч ва ем са мі. Тое, што вы 
ба чы лі, — гэ та пе ра важ на з 
на шай жыц ця здоль най, ад сар-
та ва най ра са ды.

Асноў ны час за бі рае до гляд 
га зо наў. У го ра дзе вель мі мно-
га га зо наў, і мы зай ма ем ся імі 

з кра са ві ка па каст рыч нік — 
трэ ба скош ваць, грэбс ці ско-

ша нае, пад корм лі ваць...

— У азе ля нен ні важ на 

па-доб ра му здзі віць га ра-

джан, — лі чыць без пя ці мі нут 

кан ды дат на вук. — На шы на-

ва тар скія кро кі вы клі ка юць у іх 

ра зу мен не, ста ноў чыя эмо цыі 

і пад трым ку. Уста наў лі ва ем 

но выя ар хі тэк тур ныя фор мы 

ў мік ра ра ё нах; змя ніў ся наш 

«ма ты лёк», а яр кі ма ты лёк 

зра біў ся амаль сім ва лам го-

ра да. Звяр ні це ўва гу, як пры-

цяг ва юць по зір кі лю дзей яр кія 

ара бес кі — квет ні кі на га зо не. 

Та кая ж ара бес ка — з ма ла-

дым кус тоў ем, ад на га до вы мі 

квет ка мі і ка ля ро вай пад сып-

кай — з'я ві ла ся ка ля 4-й га-

рад ской па лі клі ні кі.

У нас да стат ко ва твор чых 

лю дзей, са праўд ных мас та-

коў, здоль ных лю бы ма лю нак 

на па пе ры ўва со біць у жы вых 

квет ках. У го ра дзе 7 ты сяч 

квад рат ных мет раў за ня тыя 

пад да гле джа ныя, пры го жыя 

квет ні кі, і са ма ліч ба га во-
рыць пра на ша стаў лен не да 

пры ро ды. Толь кі на буль ва ры 
імя Льва На ва жы ла ва, дзе мы 
ця пер зна хо дзім ся, вы са джа-
на больш за 12 ты сяч кве так. 
Пры го жа, праў да? І та кая пры-
га жосць ста ла пры кме тай га-
рад ско га жыц ця.

А на мес нік ды рэк та ра Іна 
Ку ла га па лі чы ла важ ным на-
зваць ім ёны са мых леп шых 
ра бот ні каў:

— Гэ та са праўд ныя фа на ты 
«зя лё на га бу даў ніц тва» Іры на 
Ма ро за ва і Анд рэй Ка сач; га-
на ро вы ра бот нік жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі ме ха ні-
за тар Сяр гей Ла быр; на чаль-
нік аў та трак тар най ка ло ны 

Дзміт рый Кі рэй — «Ча ла век 

го ра да На ва по лац ка 2015 го-
да»; пры бі раль шчы ца тэ ры то-
рыі Да р'я Баг да на ва; га лоў ны 
ін жы нер Ігар Куд рын; элект-
ра ман цёр Ва лян цін За ран ка... 
Пе ра лік мож на пра цяг ваць, бо 
вы дат на пра цуе боль шасць 
лю дзей.

Гу та рыў 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
УНП 391487274

ПАХ НЕ СЕ НА ГА РАД СКОЕПАХ НЕ СЕ НА ГА РАД СКОЕ

На ву лі цы Пар ка вай — ямач ны ра монт.
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На ву ко вая су поль насць, ме ды кі і 
тэх но ла гі хар чо вых прад пры ем-
стваў пра цяг ва юць пра ца ваць над 
ства рэн нем пра дук таў зда ро ва га, 
функ цы я наль на га хар ча ван ня, над 
па ляп шэн нем кант ро лю за бяс пе-
кай і якас цю, якія па він ны ад па вя-
даць і стан дар там ЕА ЭС. Ра сій скі 
бок на огул пра па нуе ўвя дзен не на 
пра сто рах ЕА ЭС свят ла фор най 
мар кі роў кі на кож ным пра дук це. 
Ко ле ры бу дуць азна чаць коль-
касць тлу шчу, со лі і цук ру. На ша 
кра і на аб мяр коў вае та кі крок, а па-
куль пра цяг вае зні жаць коль касць 
тых жа ара ма ты за та раў, за мя няць 
іх на ту раль ны мі спе цы я мі. Ёсць ужо 
ма дэль ныя ўзо ры та кіх пра дук таў, 
праз год мож на ча каць іх на ай чын-
ным рын ку.

На шы на цы я наль ныя стан дар-
ты па він ны ад па вя даць тэх ніч ным 
рэг ла мен там Мыт на га са ю за і Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за, не 
су пя рэ чыць між на род ным да ку-
мен там, ад нак мы так са ма мо жам 
пра піс ваць свае нар ма ты вы, якія 
га ран ту юць нам якасць і бяс пе ку 
ай чын най пра дук цыі, ад зна ча юць 
спе цы я ліс ты. На цы я наль ная ба за 
стан дар ты за цыі не ад мя ня ец ца, 
што не ма ла важ на, бо стан дар ты ў 
нас бы лі і за ста юц ца, ба дай, са мыя 
жорст кія.

Прад пры ем ства «Бел тэх на хлеб» 
з да па мо гай уні каль на га пры бо ра 
вы ву чае за раз пша ніч ную му ку пер-
ша га га тун ку з роз ных рэ гі ё наў, каб 
даць ад каз, якія вы ра бы з яе мо-
гуць атры мац ца. Пла ну ец ца па шы-
раць і коль касць вы ра баў з аў ся най 
му кі. А По лац кі хле ба за вод хут ка 
па ста віць у про даж хляб цы для ця-
жар ных і кор мя чых жан чын — там 
бу дзе больш каль цыю і хар чо вых 
ва лок наў. Вя дуц ца ра бо ты па ства-
рэн ні хле ба бу лач ных вы ра баў з па-
ні жа най коль кас цю со лі, цук ру, з 
да баў лен нем каль цыю і фо лі е вай 
кіс ла ты. На Ня свіж скім хле ба за вод-
зе ад пра цоў ва юць тэх на ло гію хле-
ба пя чэн ня з вы ка ры стан нем хме ле-
вых за ква сак у пша ніч ных га тун ках 
хле ба. Пін скі хле ба за вод вы пус кае 
ўжо хлеб, тэр мін пры дат нас ці яко га 
пад аў жа ец ца тэх на ло гі яй кан сер-
ва цыі спір там. Доб ра за рэ ка мен да-
ва ла ся бе і тэх на ло гія стэ ры лі за цыі, 
якая без штуч ных да ба вак пад аў-
жае хле бу тэр мін пры дат нас ці.

— Знеш ні вы гляд хле ба за ста-
нец ца ра ней шым, ад нак усё больш 

бу дзе з'яў ляц ца та кіх вы ра баў, якія 
да па мо гуць па леп шыць стан зда-
роўя пэў ных ка тэ го рый на сель ніц тва 
з да па мо гай комп лекс ных да ба вак 
з на ту раль най сы ра ві ны, — ка жа 
ды рэк тар уні тар на га прад пры-
ем ства «Бел тэх на хлеб» Ла ры са 
КА ЛА СОЎ СКАЯ. — Хлеб ні ко лі не 
пры яда ец ца, яго мож на ўжы ваць 
па ста ян на, хоць у апош ні час усе 
мы па ча лі менш яго спа жы ваць. Але 
зрэд ку ён нам вель мі па трэб ны. За-
вар ныя га тун кі ма юць пра цяг лы тэр-
мін пры дат нас ці — дзя ку ю чы пра-
цяг лай тэх на ло гіі іх вы ра бу, дзесь ці 
ка ля су так. У гі пер мар ке тах пра да-
ец ца сэнд віч ны хлеб, асаб лі ва за-
меж най вы твор час ці, які дзя ку ю чы 
кан сер ван там за хоў ва ец ца да шас ці 
ме ся цаў. Нар маль ны тэр мін за хоў-
ван ня — да шас ці су так. Ін шы тэр мін 
да ся га ец ца вя лі кай коль кас цю не па-
трэб ных нам рэ чы ваў. Да стат ко ва 
ад крыць па кет з та кім пра дук там, 
як мы ад чу ем і пра пі ленг лі коль, і во-
цат ную кіс ла ту, і г. д.

У дзі ця чым хар ча ван ні (і гэ та 
так са ма пра гу ча ла на кан грэ се)  — 

не толь кі са мых ма лень кіх, але і 
стар ша клас ні каў — на зі ра ец ца дэ-
фі цыт шэ ра гу ка рыс ных кам па не-
нтаў. Аб мяр коў ваў ся і рас пра ца ва-
ны ра сій скім бо кам па кет да ку мен-
таў дзярж стан дар таў у да чы нен ні 
да дзі ця ча га хар ча ван ня, але мы 
іх не ўвя лі, бо ма ем больш жорст-
кія ўлас ныя стан дар ты. Ад нак за-
ве зе ная з Ра сіі пра дук цыя цал кам 
мо жа рэа лі зоў вац ца на ай чын ным 
рын ку.

Вы раб дзі ця ча га асар ты мен ту 
па тра буе сён ня ства рэн ня спе цыя-
лі за ва най сы ра він най зо ны — у 
пер шую чар гу для ма лоч най і мяс-
ной пра дук цыі. Ад па вед ныя па тра-
ба ван ні мо гуць быць за да во ле ны 
там, дзе вы рошч ван не і ад корм 
жы вёл ажыц цяў ля юц ца па вод ле 
эка ла гіч на бяс печ най тэх на ло-
гіі, дзе ад бы ва ец ца сіс тэ ма тыч ны 
кант роль за так січ ны мі рэ чы ва мі ў 
гле бе, кар мах і пра дук тах жы вё ла-
га доў лі. За ста ец ца толь кі пры няць 
ад па вед ныя да ку мен ты.

Ак ту аль ным пы тан нем за ста ец-
ца ўза е ма ра зу мен не па між прад-
пры ем ства мі, якія вы раб ля юць пра-
дук цыю для дзі ця ча га хар ча ван ня, 
і ганд лё вы мі ар га ні за цы я мі, бо, на 
жаль, не іс нуе сён ня аб ме жа ван няў 
на ўста ноў ле ныя ганд лё выя над-
баў кі, ад зна чае за гад чы ца ад дзе-
ла бія тэх на ло гій Ін сты ту та мя са-
ма лоч най пра мыс ло вас ці НАН 
Бе ла ру сі На тал ля ЖА БА НОС. 
Сы ра ві на для дзі ця чай пра дук цыі 
вы ка рыс тоў ва ец ца пры гэ тым толь-
кі са май вы со кай якас ці, упа коў-
ка — дроб ная, а зна чыць да ра гая, 
та му ад пуск ны кошт ад па чат ку 
боль шы, чым для ін шай пра дук цыі. 
Ка лі ж ган даль уста наў лі вае яшчэ 
і над баў ку ка ля 40 пра цэн таў, то 
са цы яль на ары ен та ва ная дзі ця чая 

пра дук цыя трап ляе ў сег мент прэ-
мі ум-кла са.

Да рэ чы, ужо сфар мі ра ва ны пе-
ра лік пра дук таў спе цы я лі за ва на га 
і дзі ця ча га хар ча ван ня для ўклю-
чэн ня іх у ра цы ён хар ча ван ня ар-
га ні за ва ных ка лек ты ваў. Жорст кія 
па тра ба ван ні да дзі ця ча га хар ча-
ван ня рас паў сюдж ва юц ца па куль 
толь кі на пра дук цыю пра мыс ло-
ва га вы пус ку і не рас паў сюдж ва-
юц ца на тое, што пра па ну ец ца ў 
ар га ні за ва ных ка лек ты вах дзі ця-
чых сад коў, школ і г. д., дзе па-
він на вы ка рыс тоў вац ца пра дук-
цыя пра мыс ло вай вы твор час ці. 
У аду ка цый ных уста но вах Маск-
вы, да рэ чы, на ву чэн цы ўжы ва юць 
толь кі спе цы я лі за ва ныя каў бас ныя 
і мяс ныя вы ра бы па вы ша най хар-
чо вай і бія ла гіч най каш тоў нас ці. 
Па ана ло гіі з ра сій скай пра гра май 
«Школь нае ма ла ко» пра па ну ец ца і 
нам раз гле дзець маг чы масць рас-
пра цоў кі пра гра мы за бес пя чэн ня 
да школь ні каў і школь ні каў у ар га-
ні за ва ных ка лек ты вах пар цы ён-
ны мі ра за вы мі ўпа коў ка мі тых жа 
ма лоч ных пра дук таў. Ай чын ныя 
прад пры ем ствы цал кам га то выя 
за бяс пе чыць сад кам і шко лам мяс-
ныя паў фаб ры ка ты пра мыс ло вай 
вы твор час ці — кат ле ты, шні цэ лі, 
біфш тэк сы, каў ба сы, кант роль 
якас ці якіх ажыц цяў ля ец ца акрэ-
ды та ва ны мі ла ба ра то ры я мі.

Не сак рэт, што хар ча ван не пры 
роз ных за хвор ван нях з'яў ля ец ца 
ма гут ным ля чэб ным фак та рам. 
Пра віль на скла дзе ная дзі ця чая 
ды е та да зва ляе ўздзей ні чаць на 
па ру ша ны ме та ба лізм, нар ма лі за-
ваць ра бо ту стра ва валь най сіс тэ-
мы, ак ты ві за ваць аба рон чыя сі лы 
ар га ніз ма.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

ЯШЧЭ МЕНШ СО ЛІ, ЦУК РУ І ТЛУ ШЧУ

Пра віль на скла дзе ная 
дзі ця чая ды е та да зва ляе 
ўздзей ні чаць на па ру ша ны 
ме та ба лізм, нар ма лі за ваць 
ра бо ту стра ва валь най 
сіс тэ мы, ак ты ві за ваць 
аба рон чыя сі лы ар га ніз ма.


