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— У «Ка му нар кі» над звы чай шмат роз-
ных уз на га род. Якая з іх аса біс та для вас 
з'яў ля ец ца са май каш тоў най?

— Са праў ды, у нас шмат яск ра вых ад знак. 
І ўсе яны — знач ныя, да юць ацэн ку пра цы ка-
лек ты ву. Най больш каш тоў най для мя не з'яў-
ля ец ца «На род ная мар ка». Гэ та ўзна га ро да, 
якая вы зна ча ец ца па вы ні ках га ла са ван ня па-
куп ні коў. На пя рэ дад ні Но ва га го да, на Рас тво, 
яе ўру чэн не шы ро ка асвят ля ла ся ў прэ се. Гэ та 
вель мі важ ная і аў та ры тэт ная ўзна га ро да.

— За кошт ча го вы ўтрым лі ва е це лі дзі-
ру ю чыя па зі цыі?

— Га лоў ная за да ча, якая ста іць пе рад хар-
чо вы мі прад пры ем ства мі, — за ха ваць вы со-
кую якасць пра дук ту і быць кан ку рэнт ны мі 
па кош це. Бо сён ня, пра цу ю чы з буй ны мі 
ганд лё вы мі сет ка мі, па ста ян на да во дзіц ца 
чуць пра не аб ход насць пэў ных зні жак, ак цый. 
Іду чы на су страч гэ та му, не ка то рыя вы твор цы 
зні жа юць якасць сва іх та ва раў. Асаб лі васць 
«Ка му нар кі» ў тым, што мы вы ка рыс тоў ва ем 
су час ныя, но выя тэх на ло гіі, але за хоў ва ем 
тра ды цый на вы со кую якасць пра дук ту. Яна, 
у сваю чар гу, за ле жыць ад коль кас ці ка ка ва-
пра дук ту. Не ка то рыя ін шыя фаб ры кі ча сам 
вы ка рыс тоў ва юць эк ві ва лен ты — за мя шчаль-
ні кі ка ка ва і ма лоч ны тлу шч. А «Ка му нар ка» 
мае ўлас ную пе ра апра цоў ку ка ка ва вых зяр-
нят, дзе вы раб ля ец ца све жае ка ка ва-мас ла, 
якое не па срэд на вы ка рыс тоў ва ец ца ў вы-
твор час ці. Та му якасць на шых вы ра баў за-
ста ец ца вель мі вы со кай.

— Пры гэ тым вам уда ец ца за хоў ваць і не-
вы со кі кошт. Рас ка жы це, як атрым лі ва ец ца 
кан ку ры ра ваць на рын ку?

— Мы па чы на ем вы ка рыс тоў ваць но выя 
тэх на ло гіі, за кошт ча го рас це пра дук цый-
насць пра цы. Тра ды цый ную коль касць ка ка-
ва-пра дук ту па кі да ем ня змен най. Пры маль ны 
для мно гіх кошт да ся га ец ца не з-за зні жэн ня 
якас ці, а з-за су час ных па ды хо даў — дзесь ці 
мож на да даць ва фель ку ці зра біць па бо лей 
на чын кі (што, да рэ чы, па да ба ец ца па куп ні кам), 
але ша ка лад за ста ец ца ня змен ным. Гэ та асаб-

лі васць «Ка му нар кі», і на шу пра дук цыю лю бяць 
на бы ваць.

— Ці час ту е це ся са мі пры сма ка мі ва шай 
вы твор час ці?

— На ту раль на, мы дэ гус ту ем цу кер кі. Тэх-
но ла гі ства ра юць но выя ві ды пра дук цыі — та-
ды збі ра ец ца твор чая гру па, якая ацэнь вае 
сма ка выя якас ці но ва га пра дук ту. Най больш 
улю бё ная аса біс та мной на ша тра ды цый ная 
цу кер ка «Ва вё рач ка». Для ці ка вас ці мо жа це 
па раў наць яе з та кой жа цу кер кай 
ра сій скай вы твор час ці — роз ні ца 
бу дзе ві да воч най. Так са ма мне 
над звы чай па да ба ец ца «Лю бі-
мая Алён ка», «Грыль яж у ша ка-
ла дзе», «Пту шы нае ма ла ко» — 

усе тыя тра ды цый ныя рэ цэп ты, якім ужо па 
50—60 га доў. На ту раль на, ства ра ем мы і но выя 
цу кер кі, якія па він ны быць кан ку рэн та здоль ны-
мі на рын ку. На прык лад, тэх ніч ны рэг ла мент 
на ра сій скім і ўкра ін скім рын ках на шмат пра-
сцей шы, чым у Бе ла ру сі. У на шай кра і не больш 
вы со кія стан дар ты якас ці: ша ка лад ная гла зу ра 
са праў ды з'яў ля ец ца ша ка лад най. У на шых су-
се дзяў ка ка ва-мас ла ў шакаладзе цал кам за-
ме не нае тлу шчам — яго пра цяг ва юць на зы ваць 
ша ка ла дам, ха ця на са мрэч гэ та кан ды тар скі 
вы раб. Дзя ку ю чы вы со кім стан дар там якас ці 
«Ка му нар ка» доб ра пра да ец ца і ў Еў ро пе, і ў 
Аме ры цы.

— Ці ро бі це па стаў кі ў Кі тай?
— Уво гу ле кі тай цы не лю бяць пры сма кі. Усе 

на шы тра ды цый ныя цу кер кі для іх пры тар ныя. 
У той час як яны лю бяць са лод кае мя са, кан-
ды тар скія вы ра бы, на іх густ, па він ны быць 
да во лі прэс ны мі. Та му мы спе цы яль на для Кі тая 
рас пра ца ва лі асаб лі вую лі ней ку цу ке рак. Ця пер 
у пра цэ се пад пі сан ня зна хо дзіц ца кант ракт аб 
па стаў цы не каль кіх ві даў цу ке рак у Пад ня бес-
ную. Уво гу ле кі тай скі ры нак над звы чай ці ка-

вы. Таму мы зай ма ем ся ацэн кай 
кітайскага рынку, спра-

бу ем тра піць у яго 
густ. Мы за ўва жы лі, 
што жы ха рам гэ тай 
кра і ны па да ба юц ца 
суф лей ныя, жэ лей-
ныя цу кер кі, з ад мет-
ным сма кам ка ву на. 
Да спа до бы ім і мяк кая 
ка ра мель з не вя лі кай 
коль кас цю цук ру, якая 
мо жа змя шчаць ры са-
вую му ку.

— Рас ка жы це 
пра ін шыя за меж ныя 
рын кі, на якіх ганд люе 
«Ка му нар ка».

— Пер шы з іх, са мы 
вя лі кі і ад кры ты, — гэ та 
ра сій скі. Дру гі па знач-
нас ці — укра ін скі, і ле тась 
мы ў тры 
ра зы па-
в я  л і  ч ы  л і 
па стаў кі ў 
гэ ту кра і ну. 

Ня гле дзя чы на ўлас на га буй-

но га вы твор цу цу ке рак, там 

аца ні лі бе ла рус кую якасць і 

бе ла рус кія пра дук ты. Я ска-

заў бы, што да «Ка му нар кі» 

там вель мі па зі тыў нае стаў-

лен не. На аме ры кан скім 

рын ку так са ма да во лі доб ра 

прад стаў ле на на ша пра дук-

цыя. Ганд лю ем мы і ў Еў ро-

пе — асаб лі ва ў Гер ма ніі і 

Пры бал ты цы. На шы цу кер-

кі трап ля юць ва ўсе кра і ны 

За каў каз зя — на прык лад, у 

Ар ме нію, Азер бай джан, Гру-
зію. Уда ец ца нам ганд ля ваць 

і ў Ся рэд няй Азіі, ня гле дзя чы на тое, што там 
ця пер над звы чай вя лі кая пры сут насць укра ін-
ска га кан ды тар ска га та ва ру.

— У наш час па пу ляр насць на бі-
рае так зва нае зда ро вае хар ча ван не. 
У пры сма кі не да да юць цу кар, а за мя ня юць 
яго, на прык лад, сце ві яй. Ці вы раб ляе неш та 
ана ла гіч нае «Ка му нар ка»?

— Праз ме сяц вы атры ма е це та кі ці ка вы 
пра дукт. Але па куль што не бу дзем рас кры-
ваць усіх та ям ніц. Ад зна чу толь кі, што ў ім бу-
дуць вы ка рыс тоў вац ца ка ка ва выя зяр ня ты з 
Ла цін скай Аме ры кі. Най леп шыя між на род ныя 
дэ гус та та ры да лі гэ та му ша ка ла ду вы со кую 
ацэн ку... А ця пер мы ро бім вы дат ны ша ка лад 
«Прэ зі дэнт», без цук ру. Са ма пліт ка дэ ка ра ва-
ная ар на мен там. Ад зна чу, што наш ша ка лад 
па сма ку і якас ці не са сту пае еў ра пей ска му, 
на прык лад бель гій ска му, ша ка ла ду, 
але пры гэ тым мы за хоў ва ем 
не вы со кія кош ты.

— Рас ка жы це, якія 
з'я ві лі ся но выя ці ка-

выя ві ды ша ка ла ду?
— Мы зра бі лі вы дат ны но вы 

пра ект з ай цом Фё да рам Поў-
ным — ша ка лад, які на зы ва-
ец ца «Храм-пом нік». Гэ та пос-
ны вы раб, на ўпа коў цы якога 
зме шча ны роз ныя муд рыя 

вы слоўі. Ці ка вым з'яў ля ец ца і 
пра ект «Бе ла рус кія строі» — на 

аб горт ках прад стаў ле ны ня вес ты ў 
на цы я наль ных убо рах з усёй Бе ла ру сі. 

Ужо рас пра ца ва на но вая лі ней ка «Жа даю 
вам», якая так са ма бу дзе вы тры ма на ў бе ла рус-
кім сты лі. Ад мет ны і ана ла гіч ны пра ект «Слуц кія 
па ясы». У на бо рах «Код дэ Флёр» ка ва лач кі 
ша ка ла ду бу дуць вы кла дзе ны быц цам пя лёст кі 
кве так. Кож ная з іх вы ра жае пэў нае па чуц цё: 
чыр во ная ру жа — гэ та ка хан не, лан дыш — гэ та 
ўдзяч насць. Квет кай мож на на ват па крыў дзіць і 
ёй мож на вы ка заць усе свае па чуц ці.

— Вя до ма, што на ва шым прад пры ем стве 
ак тыў на ўка ра ня юц ца су час ныя тэх на ло гіі.

— Мы ма ем са мае но вае аб ста ля ван не. На-
шы спе цы я ліс ты рэ гу ляр на на кі роў ва юц ца на 

ву чо бу за мя жу: ня даў на бы лі ў Да ніі і Шве цыі, 
ця пер зна хо дзяц ца ў Гер ма ніі. Яны атрым лі ва-
юць на вы кі ў ла ба ра то ры ях, што вы пус ка юць 
аб ста ля ван не для вы твор час ці цу ке рак і ін шых 
кан ды тар скіх вы ра баў. Ця пер мы ман ці ру ем но-
вую лі нію. На ёй бу дзем вы раб ляць кін дар-ша-
ка лад, ба тон чы кі, а так са ма скла да ны ша ка лад 
ад ра зу з дзвю ма на чын ка мі.

— Ва шы фір ма выя кра мы-ка вяр ні, та кія 
як «Ла сунак» на пра спек це Не за леж нас ці і 
«Ка му нар ка» на пра спек це Пе ра мож цаў у 
ста лі цы, ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там. Ці 
не бы ло дум кі ад крыць та кія ж у ін шых на-
се ле ных пунт ках?

— На шы фір ма выя ка вяр ні ёсць на ву лі цы 
Са вец кай у Брэс це, на пе ра кры жа ван ні Са-
вец кай і Элі зы Ажэш кі ў Грод не, ёсць яны і 
ў Ма гі лё ве, Ві цеб ску. Та кія імі джа выя кра мы 
мы ад кры ва ем у са мых леп шых мес цах роз-
ных га ра доў, на прык лад Баб руй ска, Коб ры на, 
Шчу чы на. Яшчэ ад на но вая кра ма з доб рай 
ка вяр няй хут ка за пра цуе на ву лі цы Чыр во най 
у ста лі цы — во сен ню плануецца яе адкрыццё. 
А ў не вя лі кіх га ра дах мы за звы чай ідзём па 
шля ху фран чай зін гу — ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі ад кры ва юць улас ныя крам кі. Мы 
да па ма га ем брэн дзі ра ваць іх уста но вы. Та кія 
прад пры маль ні кі за звы чай твор ча па ды хо дзяць 
да на шай су пра цы, час та пры ўно сяць штось ці 
но вае ў сет ку «Ка му нар кі». Та му мы ста ноў ча 
ста вім ся да та го, каб у не вя лі кіх ра ён ных цэнт-
рах пад на шым брэн дам ад кры ва лі ся фран-
чай зін га выя кра мы. У нас та кіх ужо 13, а сва іх 
фір мо вых крам — 18. Та му бу дзем яшчэ больш 
раз ві ваць гэ ты кі ру нак. У Мін ску, на прык лад, 
шу ка ем доб рыя па мяш кан ні для кра маў-ка вяр-
няў у не ка то рых спаль ных ра ё нах.

— Якія пла ны на бу ду чы ню?
— Мы раз ліч ва ем па вя лі чыць вы твор часць 

яшчэ мі ні мум на 20—30 пра цэн таў. Ужо ду ма ем 
пра про да жы 2019 го да. На ступ ны этап — уз вя-
дзен не но ва га вя лі ка га бу дын ка. Да рэ чы, на шы 
ста рыя кар пу сы бы лі па бу да ва ны ў 1931 го дзе, 
на іх па прос ту не па ста віш но вае аб ста ля ван не, 
бо яны не вы трым лі ва юць вы со ка га ціс ку. Мы 
за кан чва ем ста віць но вую лі нію, а для да лей-
ша га раз віц ця па трэб ны ін шыя пло шчы. Ця пер 
мы вы раб ля ем 28 ты сяч тон са лод ка га — мак-
сі мум мо жам ра біць 35 тысяч тон. Ад нак ужо 
трэ ба ду маць пра тое, як вы раб ляць 50 ты сяч 
тон кан ды тар скіх вы ра баў.

— Па дзя лі це ся ва шым крэ да як кі раў-
ні ка.

— Мяр кую, што гэ та прын цып, ак ту аль ны як 
для ўсіх прад пры ем стваў кра і ны, так і для кож-
на га асоб на ўзя та га пра фе сі я на ла, — кан ку рэн-
та здоль насць. Кан ку рэн та здоль ная кра і на — яе 
вы твор часць, спар тыў ная сфе ра, спе цы я ліс ты. 
Мы па він ны быць кан ку рэн та здоль ны мі — і ў 
гэ тым за кла дзе на ўсё.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК.
УНП 100088732.

Maya Legends,
 цу кер кі руч но га вы ра бу

Больш за тры ты ся-
ча год дзі та му ін дзей-
цы пле ме ні майя ад-
кры лі не ве ра год ныя 
сма ка выя якас ці і 
дзі вос ную сі лу на поя, 
пры га та ва на га з зер-
няў пла доў ка кава. Пра 
яго ма гіч ныя ўлас ці вас ці склад ва-
лі ся ле ген ды. Рэ цэп ту ра пры га та ван ня 
ша ка ла ду з пла доў дрэ ва ка кава за хоў-
ва ла ся ў вя лі кай та ям ні цы, да ве дац ца 
якую атрым лі ва ла ся толь кі абра ным. 
Сён ня ў Вас ёсць маг чы масць ад чы ніць 
для ся бе свет ста ра даў ніх ле ген даў з 
на бо рам ша ка лад ных цу ке рак «Maya 
Legends — Golden chocolate collectіon». 
Для пры га та ван ня цу ке рак мы вы ка-
рыс тоў ва ем толь кі леп шыя ка кававыя 
зярняты, за хоў ва ю чы іх ма гіч ныя ўлас-
ці вас ці і ад мет ны, ча роў ны смак. У ру-
ках на шых май строў кож ная цу кер ка 
ро біц ца са праўд ным шэ дэў рам, які 
пры ня се Вам не за быў ную на са ло ду.

TRUFFLЕS — дзі вос ныя на смак ак-
са міт ныя цу кер кі, якія та юць у ро це. 
У ме ру са лод кія, з лёг кай да лі кат най 
гар чын кай на ту раль на га ка ка ва, яны 
ма юць пры ем ны, гар ма ніч ны смак і 
цу доў ны во дар. Ары гі наль ная ку пала-
па доб ная фор ма цу ке рак і іх ба га ты 
ко лер пры му ша юць ус пом ніць пра да-
лі ка тэс ны грыб — чор ны тру фель, — 
што і ста ла пры чы най для ад най мен-
най наз вы. Для вы ра бу цу ке рак мы 
вы ка рыс тоў ва ем толь кі най леп шыя 
ка ка ва выя зяр ня ты, за хоў ва ю чы на-
сы ча ны смак і тра ды цый ную фор му 
са праўд на га тру фе ля.

У но вай лі ней цы тру фе ляў — тры 
сма кі, кож ны са сва ёй не паў тор най 
нот кай: СLАSSІK, САРРUСІNО, MІLK 

СRЕАM.

Тра ды цый ная якасць Тра ды цый ная якасць 
і най ноў шыя тэх на ло гіі «Ка му нар кі»і най ноў шыя тэх на ло гіі «Ка му нар кі»

На лю бым рын ку заў сё ды 

ёсць лі дар. І ў сфе ры кан-

ды тар скіх вы ра баў пер шае 

мес ца ўпэў не на зай мае 

«Ка му нар ка». Ме на ві та яна 

вы раб ля е цу кер кі на лю-

бы смак і густ, якія даў но 

па лю бі лі ся не толь кі бе ла-

ру сам, але і мно гім за меж-

ным па куп ні кам. На кан ды-

тар скай фаб ры цы ўме юць 

да га дзіць гус там са мых 

за па тра ба ва ных гур ма наў. 

Пры гэ тым ве да юць, як за-

ха ваць тра ды цый на вы со-

кую якасць, за ста ю чы ся ў 

ме жах да ступ ных боль шас ці клі ен таў кош таў. Га лоў нае для «Ка му нар кі» — гэ та кан-

ку рэн та здоль насць. І пра тое, як яе ўда ец ца да ся гаць у сён няш ніх ня прос тых умо вах, 

рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар прад пры ем ства Іван ДАН ЧАН КА.

«НА ША КРЭ ДА — «НА ША КРЭ ДА — 
КАН КУ РЭН ТА ЗДОЛЬ НАСЦЬ»КАН КУ РЭН ТА ЗДОЛЬ НАСЦЬ»

Генеральны дырэктар 
«Камунаркі» 

Іван ДАНЧАНКА 
на сустрэчы 

з прадстаўнікамі гандлю.

Аператар лініі па вытворчасці 
вафельных сартоў цукерак 
Юлія ДАБРАВОЛЬСКАЯ.

Па ста лі цы — з вет ры кам
Як пад крэс лі вае ды рэк тар УП 

«Мінск ін жпра ект» Аляк сей ГА ВАР КО, 
га лоў ная пе ра ва га прад пры ем ства — 
комп лекс ны па ды ход: «Ка лі ў нас раз-
мя шча ец ца пра ект, за каз чы ку ўжо не 
ба ліць га ла ва: на прык лад, хто бу дзе 
вы но сіць во да пра вод? Ці хто бу дзе 
пад клю чаць ліў не вую ка на лі за цыю? 
І як усё гэ та ска ар ды на ваць. Пра ўсё 
гэ та мы кла по цім ся са мі. Ка лі браць 
буй ныя ўжо рэа лі за ва ныя аб' ек ты, то 
гэ та, на прык лад, уся ін жы нер ныя сет ка 
ў мік ра ра ё нах Су ха ра ва і Ло шы ца».

Вя лі кі зна ка вы аб' ект, якім ця пер 
зай ма ец ца ін сты тут, — трэ цяя лі нія 

мет ро. За да ча спе цы я ліс таў «Мінск-

інж пра ек та» — пад рых тоў ка тэ ры то рыі 

для бу даў ніц тва і яе ад наў лен не пас ля. 

Да рэ чы, та кое су пра цоў ніц тва ўжо доб-

рая тра ды цыя: прад пры ем ства пра ца-

ва ла над пра ек та ван нем яшчэ са мых 

пер шых стан цый ста ліч най пад зем кі.

Не менш важ ным з'яў ля ец ца раз-

віц цё і на зем най транс парт най сет кі. 

За раз ста лі цу за кра на юць маш таб ныя 

зме ны, якія, як абя ца юць спе цы я ліс ты, 

зро бяць го рад знач на больш зруч ным 

для аў та ма бі ліс таў. Па куль ён раз бі ты 

на сек та ры чы гун кай і Свіс лач чу, та-
му не ка то рыя ра ё ны звяз ваюць толь кі 

дру гое транс парт нае каль цо і каль ца-
вая аў та да ро га. Але хут ка па дзя ліць 
транс парт ныя па то кі да па мо гуць яшчэ 
два каль цы: пер шае і трэ цяе.

За вяр ша ец ца злу чэн не пер ша га 
транс парт на га каль ца, пра ек та ван-
нем яко га так са ма зай ма ец ца «Мінск-
ін жпра ект». Учас так ад ву лі цы Кар ла 
Лібк нех та да Хар каў скай ужо зда дзе ны 
ў экс плу а та цыю, да рэ чы, ле тась за гэ-
та прад пры ем ства атры ма ла га на ро вы 
дып лом. У ста дыі пра ек та ван ня зна-
хо дзіц ца ўчас так ад праспекта Дзяр-
жын ска га да Талс то га, дзя ку ю чы ча му 
каль цо ўдас ца злу чыць, што да зво ліць 
тран зіт на му транс пар ту не за яз джаць 
у цэнтр го ра да.

Бу ду ец ца і пра цяг ву лі цы Жу коў ска-

га — гэ та бу дзе больш ка рот кі дуб лёр 

вы ез ду на Слуцк. Дзе ю чы ўчас так ад 

ву лі цы Ма гі лёў скай да Сен ніц кай бу дзе 

рэ кан стру я вац ца ра зам з бу даў ніц твам 

трэ цяй лі ніі мет ро. Больш пра цяг лай 

ста не і так зва ная паўд нё вая ма гіст-

раль — дуб лёр Ма я коў ска га. Так са ма 

бу дзе па шы ра на ву лі ца Ці мі ра зе ва ад 
каль ца вой аў та да ро гі.

Па сло вах Аляк сея Пят ро ві ча, у 
сё лет ніх пла нах пры сту піць да пра-
ек та ван ня эле мен таў трэ ця га транс-
парт на га каль ца: ад ву лі цы Чур лё ні-
са ў Ма лі наў цы да пло шчы Ка зін ца ў 
Ку ра соў шчы не. Злу чыць Мас коў скі і 
Каст рыч ніц кі, а по тым і Ле нін скі ра ё ны 
больш ка рот кай да ро гай — важ ны крок 
для ста лі цы.

Ка луж ская Ма лі наў ка
і в'ет нам скі трам вай

Акра мя раз віц ця агуль на га рад ской 
інф ра струк ту ры, «Мінск ін жпра ект» зай-
ма ец ца і рэа лі за цы яй пра ек таў пры ват-
ных кам па ній. На прык лад, ця пер рых туе 

для за бу доў шчы ка «Да на-Аст ра» пра-

ект ін жы нер ных ка му ні ка цый для комп-

лек са «Мінск-Мір», які раз мес ціц ца на 

тэ ры то рыі бы ло га аэ ра пор та. Так са ма 

ар га ні за цыя мае до свед пра дук цый ных 

зно сін з «А-100 Дэ ве ла пмент» у мік ра-

ра ё не «Но вая Ба ра вая» і «Юні вест» 

у мік ра ра ё не «Кас кад».

Да рэ чы, свае па слу гі прад пры ем-
ства аказ вае не толь кі бе ла рус кім 

за каз чы кам. Так, для Ка луж скай воб-
лас ці спе цы я ліс ты спра ек та ва лі ка му-
ні ка цыі для цэ ла га ра ё на, які, су гуч на 
мінск аму, на зы ва ец ца Ма лі наў ка. Ця-
пер раз гля да ец ца перс пек ты ва пра ек-
та ван ня трам вай най лі ніі ў В'ет на ме. 
Да рэ чы, «Мінск ін жпра ект» — ад на з 
дзвюх ар га ні за цый у Бе ла ру сі, якія зай-
ма юц ца рас пра цоў кай лі ній для элект-
ра транс пар ту.

Акра мя вы ключ на функ цы я наль ных 
аб' ек таў, су пра цоў ні кі прад пры ем ства 
пра ек ту юць і тое, што ня се ў са бе пэў-
ную эс тэ ты ку. На прык лад, ле тась ра-
бі лі ма дэр ні за цыю пу цеп ра во да це раз 
Ня мі гу. За мя ні лі па рэ нча вую ага ро джу, 
аб лі цоў ку, тра ту ар ную пліт ку, ця пер 

мя ня юць асвят лен не. Атры ма ла ся збу-

да ван не ў кла січ ным сты лі. На ступ ны 

пра ект — рэ кан струк цыя мос та це раз 

Свіс лач у ра ё не Бан ка Раз віц ця. На 

мес цы, за рэ зер ва ва ным для трам вая, 

які з'я віц ца паз ней, бу дзе пра хо дзіць 

пе ша ход ная зо на. Мож на бу дзе не 

толь кі пра гу ляц ца па мос це, але і пры-

сес ці ад па чыць тут жа на лаў цы, каб 
па лю ба вац ца на ва кол лем.

Уні тар нае прад пры ем ства 

«Мінск ін жпра ект» пра цуе ўжо 

больш за 40 га доў. Да гэ та га ча-

су пе ра лік па слуг, якія аказ вае 

ар га ні за цыя, зда ец ца ўсё ахоп-

ным. Пра сцей рас ка заць, якія 

ра бо ты спе цы я ліс ты не вы кон-

ва юць. Та му што пра ек та ван не 

ву ліч на-да рож най сет кі, ін жы-

нер ных збу да ван няў, во да-, цеп-

ла-, га за- і элект ра за бес пя чэн ня 

і мно гае ін шае — іх што дзён ная 

пра ца. За рэа лі за цыю маш таб-

ных пра ек таў прад пры ем ства 

тра пі ла на Дош ку го на ру Ле нін-

ска га ра ё на.

«ГА ЛОЎ НАЯ ПЕ РА ВА ГА — 
КОМП ЛЕКС НЫ ПА ДЫ ХОД»
Якія ра бо ты 
вы кон вае «Мінск ін жпра ект»

Ды рэк тар Аляк сей Пят ро віч ГА ВАР КО.

Апе ра тар ка пі ра валь на-мно жыль най тэх ні кі Тац ця на Мі хай лаў на СМІР НО ВА 
кант ра люе ра бо ту фол да ра, які аў та ма тыч на скла дае чар ця жы вя лі кіх фар ма таў.

На чаль нік тэх ніч на га ад дзе ла 
Ула дзі мір Ада ма віч АЗА РКА 

пра вя рае ра бо ту 
инжынерной 

шы ро ка фар мат най сіс тэ мы 
Rowe і6.

Ін жы нер і су пра цоў нік ар хі ва Та ма ра Ула дзі мі ра ўна СА ЎЧУК ста віць на па лі цу 
«Спра ву» чар го ва га за вер ша на га пра ек та.

Ад пер ша га да фі наль на га кро ку
Кож ны з рэа лі за ва ных пра ек таў пра ду гледж вае маш таб ную пра цу, у не ка то рых 

вы пад ках яна вя дзец ца га да мі. Так што па ды ход са праў ды грун тоў ны. Па чы на ю чы 
ад ана лі зу го ра да бу даў ні чай да ку мен та цыі і фак тыч най сі ту а цыі, эка ла гіч най экс-
пер ты зы да аў тар ска га на гля ду і су пра ва джэн ня не па срэд на бу доў лі пра ек та.

Акра мя та го, прад пры ем ства вы кон вае га лі но выя схе мы. У пры ват нас ці, ле-
тась па за мо ве «Мінск во да ка на ла» ін сты тут пад рых та ваў пра гра му пе ра во да 
ста лі цы на пад зем ныя кры ні цы во да за бес пя чэн ня. Пра ліч ва лі ча ты ры ва ры ян ты 
раз віц ця во да за бес пя чэн ня го ра да, ра бі лі комп лекс ную роз на ба ко вую ацэн ку 
гэ тых ва ры ян таў не толь кі з ін жы нер на га пунк ту гле джан ня, але і з эка на міч на га. 
Адзін з ва ры ян таў прай шоў эка ла гіч ную экс пер ты зу, і на яго асно ве быў рас пра-
ца ва ны біз нес-план. Усе гэ тыя да ку мен ты за раз зна хо дзяц ца ў «Мінск во да ка на-
ле» і, па сут нас ці, з'яў ля юц ца да рож най кар тай для раз віц ця во да за бес пя чэн ня 
ста лі цы. Ана ла гіч ную ра бо ту «Мінск ін жпра ект» зра біў і для «Гар ра маў та да ра» 
па ліў не вай ка на лі за цыі, да па ма га лі ў пра цы спе цы я ліс ты Ака дэ міі на вук.

Ня гле дзя чы на вя лі кі пе ра лік ужо за свое ных тэх на ло гій, ар га ні за цыя не ста-
іць на мес цы. Сё ле та атры ма лі атэс тат на ака зан не ін жы ні рын га вых па слуг, 
вы ка нан не тэх на гля ду. Так што «Мінск ін жпра ект» мо жа за раз вы сту паць у ро лі і 
пад рад чы ка, і за каз чы ка. Праў да, на роз ных аб' ек тах — па за ко не гэ тыя функ цыі 
па він ны быць раз ве дзе ныя. Акра мя та го, ін сты тут ак тыў на су пра цоў ні чае з Мі-
ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, удзель ні чае ў рас пра цоў цы нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў. Ар га ні за цыя з'яў ля ец ца чле нам гра мад ска-кан суль та цый на га 
са ве та пры Мі ніс тэр стве ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва.

Уся го на прад пры ем стве «Мінск ін жпра ект» пра цуе больш за 350 ча ла век. 
Ад на ча со ва яны вя дуць ка ля 70 пра ек таў. Але, як пад крэс ліў Аляк сей Га вар ко, 
ад ноль ка ва ад каз на і пе дан тыч на спе цы я ліс ты па ды хо дзяць як да буй ных, так 
і да зу сім не вя лі кіх пра ек таў. Гэ та і ёсць ад на з асноў ных рыс пра фе сі я на ліз му.
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