
“Белае золата”  

Слуцкага сыраробнага камбіната, які радуе спажыўцоў усё новай 

прадукцыяй 

Адлік сваёй гісторыі ААТ «Слуцкі 
сыраробны камбінат» вядзе з 1935 года, калі 
быў здадзены ў эксплуатацыю 
масласырзавод. На той час тут працавала 35 
рабочых, а праектныя магутнасці па 
перапрацоўцы малака складалі 2000 тон у год. 
Як высокапрадукцыйнае малакапера-
працоўчае прадпрыемства дзяржаўнага 
ўзроўню Слуцкі сыраробны камбінат быў 
уведзены ў дзеянне ў 1981 годзе. Гэта 
сучаснае прадпрыемства па перапрацоўцы 
«белага золата» адно з найбуйнейшых сярод 
аналагічных прадпрыемстваў не толькі ў 

Мінскай вобласці, але і ў краіне. На сённяшні дзень сыраробны камбінат — 
гэта ўніверсальная кампанія, куды ўваходзяць Салігорскі, Клецкі, Капыльскі, 
Любанскі філіялы, а таксама Уздзенскі, Старадарожскі, Пухавіцкі вытворчыя 
ўчасткі. Калектыў налічвае больш як 3700 чалавек і перапрацоўвае да 2 
тысяч тон малака ў суткі. Прадукцыя ідзе пад гандлёвымі маркамі 
«Complimilk», «Клецкая крыначка», «Пяшчотная каралева», «Плаўгорад». 

Камбінат прапаноўвае спажыўцам 
шырокі асартымент прадукцыі: сыры 
цвёрдыя і паўцвёрдыя, сыры 
плаўленыя каўбасныя вэнджаныя і 
нявэнджаныя, маянэз, марожанае, 
сухія малочныя прадукты, масла. 
Асартымент прадукцыі з кожным 
годам пашыраецца. Сёлета выпусцілі 
лінейку прадуктаў пад новым брэндам 
— «Ясь Белавус». Напрыклад, сыр 
«Бурата» — гэта спалучэнне 
мацарэлы і вяршкоў. Яго назва ідзе ад 
слова burro, што азначае «масла». 
Кожны шарык уяўляе сабой мяшочак з мацарэлы, напоўнены начынкай. Сыр 
«Рыкота» — гэта мяккі пяшчотны тварог, які нагадвае галушку, што плавае ў 
расоле. Гэта — традыцыйны малочны прадукт італьянскай кухні. Ён вельмі 
смачны і карысны для здароўя, асабліва пры захворваннях стрававальнага 
тракта. Прадукт утрымлівае мік-раэлементы, лёгказасваяльныя бялкі, вітаміны 
групы А, В, кальцый. Пакупнікі ацанілі не толькі смакавыя якасці новай прадукцыі, 
але і афармленне ўпакоўкі, на якой змешчана выява вусоў Яся Белавуса. Дарэчы, 
слуцкія сыраробы ўдзельнічаюць у шматлікіх конкурсах, кірмашах, конкурсах 
дэгустацыі, сырных фестывалях, што ладзяцца не толькі ў Мінскай вобласці, але і 
па ўсёй Беларусі. Сёлета восенню іх прадукцыю ацанілі на Мінскім абласным 
фестывалі працаўнікоў сяла «Дажынкі-2020», што прайшоў ў Чэрвені. Слуцкі 
сыраробны камбінат арганізаваў тут сырную лаўку Яся Белавуса, дзе ўсе 
ахвотныя змаглі прадэгуставаць розныя віды сыроў, а таксама сыр “Адыгейскі”. На 
камбінаце спецыяльна да свята зварылі 35-кілаграмовую галоўку «Адыгейскага». 



Вядома, спажыўцы цікавяцца хто такі Ясь Белавус? Некалькі стагоддзяў таму жыў 
чалавек з такім прозвішчам, сапраўдны аматар сыру і сырароб, які стварыў 
сырную краму. У яго было шмат паплечнікаў, якія нават арганізавалі свой тайны 
ордэн аматараў сыру і называлі сябе Белавусамі. 

Прафесіяналы – на вагу золата 

—Пра мяне не трэба нічога пісаць, — 
як толькі ўвайшлі ў кабінет, катэгарычна 
адмовіўся ад каментарыяў генеральны 
дырэктар ААТ «Слуцкі сыраробны 
завод» Дзяніс ВАСЬКО. — Не люблю 
піяру. Раскажыце лепш пра нашых 
людзей. Яны гэтага заслугоўваюць — 
шчырыя працаўнікі, прафесіяналы сваёй 
справы. Менавіта дзякуючы ім 
прадпрыемства развіваецца, крочыць 
наперад. Перад прафесійным святам — 

Днём работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці хацелася б 
пажадаць ім і іх блізкім, родным шчасця, любові і доўгіх гадоў працы на карысць 
прадпрыемства. Мы падвядзём вынікі дзейнасці, павіншуем калектыў, уручым 
граматы і падарункі перадавікам падчас урачыстага мерапрыемства. 

Сапраўды, у акцыянерным таварыстве працуюць творчыя, крэатыўныя людзі, 
нераўнадушныя да агульных спраў. 

Людміла Мікалаеўна БУТУШЫНА — начальнік цэха натуральна-малочнай 
прадукцыі. 

Падчас вучобы ў Слуцкім каледжы перапрацоўчай прамысловасці праходзіла 
на прадпрыемстве практыку. Пасля заканчэння вучобы засталася тут, завочна 
закончыла Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання. Працуе на камбінаце з 
1998 года, з 2001-га — начальнікам цэха. 

— Усё прыходзіла з вопытам, мне пашанцавала, што трапіла ў добры калектыў, 
мяне вучылі, падказвалі, калі нешта не атрымлівалася. І цяпер у нас шмат 
моладзі, маладых спецыялістаў, якія пасля атрымання дыплома ў сярэдніх 
спецыяльных і вышэйшых навучальных установах застаюцца на камбінаце. За іх 
адказваюць майстры ўчасткаў, абучаюць практычнаму вопыту. Ёсць у нас 
работнікі, якія працуюць па 30 гадоў, з дня заснавання нашага цэха, — кажа 
суразмоўніца. 

Цяпер ідзе рэканструкцыя цэха натуральнамалочнай прадукцыі. Пасля яе 
заканчэння будуць устаноўлены новыя лініі па разліве смятаны, кефіру, малака, 
што дазволіць павялічваць аб'ёмы выпуску. 

Аганэс ГРЫГАРАН — інжынер па 
аўтаматызацыі. Кіраўніцтва прадпрыемства 

лічыць, што прафесіяналы такога ўзроўню — 
рэдкасць, яны на вагу золата. Аганэс пераехаў з 
маці ў Беларусь з Данецкай вобласці Украіны, 
дзе адбываюцца агульнавядомыя падзеі. Яго 
матуля Карынэ па спецыяльнасці тэхнолаг. 
Зараз на пенсіі, працуе простым сыраробам. 

— У нас армянскія карані. У сувязі з 
генацыдам армянскага народа, што пражываў у 
Асманскай імперыі (сучасная Турцыя) у 1915 
годзе, мае продкі вымушаны былі пакінуць 
радзіму. Частка з іх пасялілася ў сучасным 



Краснадарскім краі, у Данецкай вобласці. Я вельмі задаволены, што лёс прывёў 
мяне на Слуцкі сыраробны завод. Напачатку я прайшоў сумоўе, выпрабавальны 
тэрмін, а затым узялі на работу. Прынялі мяне ў калектыве прыязна. Тут працуюць 
вельмі нераўнадушныя да спраў прадпрыемства людзі, спакойныя, шчырыя. А 
што чалавеку трэба? Паважлівыя адносіны з боку іншых, любімая работа, годная 
зарплата і дах над галавой. 

Дарэчы, Аганэсу з маці выдзелілі блок у інтэрнаце — два пакоі з усімі бытавымі 
выгодамі. 

Як прызнаўся хлопец, ён атрымаў від на жыхарства ў Беларусі і вяртацца ў 
Данецкую вобласць не збіраецца. Там практычна няма работы, мізэрныя заробкі, 
дэфіцыт прадуктаў. 

Заглянулі мы і ў фірменны магазін, што знаходзіцца побач з камбінатам. Нас 
сустрэла загадчыца гандлёвага аб'екта Антаніна КУНІЦА. 

— Мне падабаецца тут працаваць, калектыў дружны, ветліва ставіцца да 
пакупнікоў. У памяшканні заўсёды чыста, акуратна, прадстаўлены шырокі 
асартымент прадуктаў, камбінатам своечасова выконваюцца заяўкі, якія робім два 
разы на дзень. Машына завозіць усё неабходнае раніцай і пасля абеду. Вельмі 
добра ідуць тварог, сыры, масла. 

— Тут можна набыць і суправаджальныя тавары — хлебабулачныя, 
кандытарскія вырабы, каўбасы, сокі, 
мінеральную ваду ды іншае. Гэта вельмі 
зручна: не трэба па дарозе да дому заходзіць у 
іншыя гандлёвыя пункты — усё неабходнае 
пад рукой, — кажа адна з пакупніц, якая 
пасаромелася назваць сваё прозвішча. 

 Агульны стаж прадаўца шостага разраду 
Ірыны БОГДАН з улікам працы на 

вытворчасці і ў гандлі складае 37 гадоў. 
Жанчына ўжо чатыры гады як на пенсіі, але яе 
папрасілі яшчэ папрацаваць, прадоўжылі 
кантракт. 

Хто добра працуе, той з карысцю і адпачывае 

— Нашы людзі — наш залаты фонд, — лічыць старшыня прафсаюзнага 
камітэта Дзмітрый САСІНОВІЧ. — І мы іх стараемся ва ўсім падтрымаць. На 
сённяшні дзень сацыяльны пакет складаецца з артыкулаў, якія прапісаны ў 
калектыўным дагаворы. І яны на 100 % выконваюцца. Напрыклад, пры нараджэнні 
дзіцяці выплачваецца 10 базавых велічынь (БВ) кожнаму з бацькоў. Тым, хто 
ўпершыню ўступае ў шлюб, — 10 базавых. На арганізацыю пахавання блізкіх 
нашага работніка — маці, сына, дачкі, бацькі — выдзяляецца 20 БВ. Шматдзетныя 
сем'і, адзінокія бацькі, сем'і, якія маюць дзяцей-інвалідаў, адзін раз у год 
атрымліваюць па пяць базавых велічынь. Пры працяглай хваробе работніка — 30 
дзён і больш — пяць базавых. У сувязі са звальненнем яго па стане здароўя, 
інваліднасці — 10 БВ. Пры гэтым ён лічыцца нашым пенсіянерам. 

Акрамя таго, кожнаму работніку, які ідзе ў адпачынак выдзяляецца 
матэрыяльная дапамога ў 10 базавых велічынь. Прадпрыемства аплачвае 
большую частку кошту пуцёўкі на аздараўленне дзяцей супрацоўнікаў, бацькі 
ўносяць толькі 10 % ад цаны. На Новы год дзецям да 14 гадоў уручаюцца салодкія 



падарункі, а таксама — усім работнікам. Ахвотным прадпрыемства аплачвае кошт 
медыцынскай страхоўкі. 

Ну, і вядома ж, не адзінай работай жыве чалавек. Для калектыву ладзяцца 
шматлікія экскурсіі, спартыўныя спаборніцтвы, конкурсы. Праўда, цяпер у сувязі з 
каранавірусам іх паменела, або яны праводзяцца на свежым паветры з 
захаваннем усіх санітарных нормаў. Асабліва запомніўся конкурс «Каханне з 
першага погляду» па аналогіі з папулярнай у свой час тэлевізійнай гульнёй. У зале 
сабралася шмат гасцей. У рамантычным шоу прынялі ўдзел шэсць юнакоў і шэсць 
дзяўчат. Па выніках гульні супалі дзве пары. Цяпер работнікі прадпрыемства 
сочаць за тым, як развіваюцца паміж імі адносіны і вельмі хочуць, каб яны 
пабраліся шлюбам. 
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