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Быць 
кан ку рэн та здоль ным...

З 2009 го да га лі на вы-

твор час ці шкла кра і ны па ча-

ла ад чу ваць цяж кас ці і нес ці 

знач ныя стра ты: да 2015 го-

да два з пя ці за во даў бы лі 

за кры тыя, а тыя, што за ста-

лі ся, ска ра ці лі вы твор часць 

сва ёй пра дук цыі. Ай чын ная 

вы твор часць не вы трым лі-

ва ла кан ку рэн цыі з ім парт-

най перш за ўсё ра сій скай, 

па кош це, бо цэ на ўтва рэн не 

за ле жыць ад роз ных па каз-

чы каў, ся род якіх ад ным з 

га лоў ных з'яў ля ец ца кошт 

энер га рэ сур саў. І ка лі амаль 

уся сы ра ві на — мяс цо вая, то 

бла кіт нае па лі ва — не. А яно 

ў са бе кош це пра дук цыі зай-

мае знач нае мес ца. Трэ ба 

бы ло штось ці змя ніць...

— Мы так ха це лі пра ца-

ваць, што вы ра шы лі стаць 

на ча ле шкля ной га лі ны 

вы твор час ці, — рас ка заў 

ды рэк тар ААТ «Гро дзен-

скі шкло за вод» Юрый 

СКРЫП КО. — Пер шае, 

што трэ ба бы ло зра біць, — 

ства рыць по ле для пра цы, 

па-дру гое — па чаць пра ца-

ваць су поль на, па-трэ цяе — 

ска ра ціць вы дат кі.

На эта пе аба ро ны ай-

чын на га рын ку шкло за вод 

вы сту піў іні цы я та рам рас-

пра цоў кі пра ек та ўка за прэ-

зі дэн та № 350, які да па мог 

па вы сіць кан ку рэн та здоль-

насць бе ла рус кай шкля ной 

вы твор час ці. На пра ця гу 

2015—2017 га доў на прад-

пры ем стве ска ра ці лі вы дат кі 

амаль на 25 % дзя ку ю чы па-

вы шэн ню вы твор час ці пра-

цы, зні жэн ню кош ту па ста-

вак сы ра ві ны, па ве лі чэн ню 

вы ка ры стан ня шкла бою ды 

ін шых кро каў.

...і кла па ціц ца 
аб на ва коль ным 

ася род дзі
Яшчэ ад ной вар тай ува гі 

шы ро кай аў ды то рыі іні цы я-

ты вай гро дзен скіх шкля роў 

мож на лі чыць пра ект па да-

лу чэн ні ай чын ных за во даў 

га лі ны да лі ку дзяр жаў ных 

за каз чы каў шкла бою.

— Мы адзі ныя, хто вы-

ка рыс тоў вае ад хо ды шкла 

ў Грод не, і мы бя ром на ся-

бе ад каз насць пе ра пра цоў-

ваць больш, тым са мым да-

па ма га ю чы на ша му го ра ду 

па збаў ляц ца ад смец ця, — 

тлу ма чыць па зі цыю су раз-

моў нік.

Та му за вод быў пер шым, 

хто пра па на ваў да лу чыць 

шкло за во ды кра і ны да лі-

ку дзяр жаў ных за каз чы каў 

шкла бою.

— Іні цы я ты ва на кі ра ва-

на да прад стаў ні коў роз ных 

па ка лен няў, але перш за 

ўсё — да на шай бу ду чы ні. 

Мы хо чам ба чыць род ную 

зям лю квіт не ю чай, каб краі -

на ды на міч на раз ві ва ла ся 

і бы ла па ва жа най су се дзя-

мі, — да дае ды рэк тар прад-

пры ем ства.

Пра па на ва ны пра ект па-

ста но вы ўра да № 4 быў пры-

ня ты і дзей ні чае з па чат ку 

2017-га.

Та кі па ды ход да зво ліў 

прад пры ем ству па вя лі чыць 

вы ка ры стан не шкла бою ў 

сва ёй вы твор час ці ле тась на 

64 % ад нос на па пя рэд ня га 

го да. Су ад но сі ны дру гас най 

сы ра ві ны та кім чы нам скла лі 

42 % ад вы ка ры ста най у вы-

твор час ці.

На са май спра ве па ды ход 

вель мі ка рыс ны не толь кі з 

пунк ту гле джан ня эка но мі кі, 

бо да зва ляе зні зіць вы дат кі 

на бла кіт нае па лі ва (кож ныя 

10 % да дат ко ва га шкла бою 

аба роч ва юц ца трохпра цэнт-

най эка но мі яй га зу), але і 

эка ло гіі, бо ня се ў са бе зні-

жэн не вы кі даў СО
2
 на 7 %. 

Так са ма па ве лі чэн не коль-

кас ці шкла бою да зва ляе 

прад пры ем ству эка но міць 

на ін шай не ўзнаў ляль най 

пры род най сы ра ві не: пяс-

ку, со дзе, вап ня ку, шчэ бе ні 

і гэ так да лей.

На прад пры ем стве пад-

лі чы лі, што эка на міч ны 

эфект ле тась склаў больш 

за 325 ты сяч руб лёў. Са-

праў ды, ня ма ла...

Да рэ чы, іні цы я ты ва бы-

ла ад зна ча на на леж ным 

чы нам: на кон кур се «Брэнд 

го да» Гро дзен скі шкло за вод 

атры маў за ла ты ме даль у 

на мі на цыі «Са цы яль на ад-

каз ны брэнд» у ка тэ го рыі 

«Ахо ва на ва коль на га ася-

род дзя».

Рас цём і раз ві ва ем ся
Сё ле та так са ма ад бы ло ся 

шмат зна ка вых для шкля ной 

га лі ны ў цэ лым і Гро дзен ска-

га шкло за во да ў пры ват нас-

ці па дзей. На па чат ку го да 

свае вы ні кі пры нес лі пе ра-

га во ры па між ра сій скай кам-

па ні яй і за во дам: парт нё ры 

з Ра сіі ўба чы лі перс пек ты ву 

і ін вес та ва лі адзін мільён 

до ла раў для за пус ку лі ніі па 

вы твор час ці шкла.

Ад па вед нае па гад нен не 

бы ло пад пі са на па між Мі ніс-

тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу-

даў ніц тва кра і ны і ра сій скай 

кам па ні яй «Тры тон». Га вор-

ка да ты чыц ца ма дэр ні за цыі 

лі ніі па вы ра бе ўзо рыс та га 

шкла. Згод на з кант рак там у 

Грод не бу дзе на ла джа на вы-

твор часць уз орыс та га шкла 

па леп ша най якас ці. Па ло ву 

пра дук цыі бу дзе куп ляць 

ра сій ская кам па нія для вы-

твор час ці ду ша вых ка бін у 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ас тат-

нюю част ку гро дзен цы бу-

дуць пра да ваць на ўнут ра ны 

і знеш ні рын кі. Да рэ чы, кант-

ракт пра ду гледж вае за куп ку 

кам па ні яй «Тры тон» пра дук-

цыі шкло за во да на су му дзе-

вяць міль ё наў до ла раў.

Між ін шым, уз орыс тае 

шкло мае по пыт на рын ку, 

бо вы ка рыс тоў ва ец ца не 

толь кі пры вы ра бе ду ша-

вых ка бін, але і ў мэб ле вай 

вы твор час ці, пра мыс ло вым 

і цяп ліч ным шклен ні.

Як ска заў, ка мен ту ю чы 

пад пі сан не па гад нен ня, мі-

ністр ар хі тэк ту ры і бу даў-

ніц тва Бе ла ру сі Ана толь 

ЧОР НЫ, гэ ты кант ракт 

вель мі важ ны для раз віц ця 

прад пры ем ства, бо да зва-

ляе на даць но вае жыц цё лі-

ніі ўзо рыс та га шкла.

— Акра мя па ста вак у 

Ра сій скую Фе дэ ра цыю, вы-

раб ле нае на ма дэр ні за ва-

най лі ніі шкло бу дзе вы ка-

рыс тоў вац ца для за крыц ця 

ўнут ра на га рын ку ад ім пар-

ту, — пад крэс ліў та ды мі-

ністр.

І зу сім све жая на ві на — у 

кра са ві ку Гро дзен скі шкло за-

вод па шы рыў свой вы твор-

чы парт фель. Кам па нія ста ла 

пе ра мож цай на ад кры тых 

тар гах па про да-

жы ма гі лёў ска-

га шкло за во да 

«Ялі за ва». Гэ-

тае пра дпры-

ем ства зай ма-

ла ся вы пус кам 

тар най пра дук цыі. 

Па чы на ю чы з 2015 го-

да зна хо дзі ла ся ў пра цэ ду-

ры банк руц тва і не ад на ра зо-

ва ра бі лі ся спро бы пра даць 

яго з аў кцы ё ну, але без вы ні-

ко ва. Да ня даў ня га ча су.

— Аб' яд нан не на ма ган-

няў двух прад пры ем стваў 

да зво ліць за ха ваць і пры-

мно жыць ве ка выя тра ды-

цыі шкля ной вы твор час ці 

Бе ла ру сі, — упэў не ны Юрый 

Скрып ко.

Пад су моў ва ю чы ўсё пе-

ра лі ча нае вы шэй, хо чац ца 

да даць: той, хто ўвесь час 

імк нец ца да вяр шынь і не 

ста іць на мес цы, не толь кі 

пе ра адоль вае жыц цё выя 

пе ра шко ды, але і вы хо дзіць 

пе ра мож цам з са мых, зда-

ва ла ся б, скла да ных сі ту а-

цый. І прык лад Гро дзен скага 

шкло за во да — са мае яў нае 

та му па цвяр джэн не.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

«ГРО ДЗЕН СКІ ШКЛО ЗА ВОД» — 
СА ЦЫ ЯЛЬ НА АД КАЗ НЫ БРЭНД 
З ГІС ТО РЫЯЙ

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ

У су вя зі з тэн дэн цы яй біз не су роз ных кі рун каў быць 
са цы яль на ад каз ны мі пе рад сва і мі су пра цоў ні ка мі, 
дзяр жа вай і гра мад скас цю Гро дзен скі шк ло за вод 
вы ра шыў да лу чы цца 
да іні цы я ты вы 
Гла баль на га да га во ра 
ААН па да сяг нен ні 
Мэт устой лі ва га 
раз віц ця.

Ле тась прад пры ем ства ад зна ча ла сваё 95-год дзе, 
а сё ле та за мах ну ла ся на ам бі цый ныя пла ны

Пер шай пра дук цы яй, якую 

вы раб ля лі на за вод зе, 

за сна ва ным у 1922 го дзе, 

бы ла ап тэ кар ская бу тэль ка, 

так зва ная шклян ка. Амаль 

за ста год дзе сва ёй гіс то рыі 

Гро дзен скі шкло за вод не 

толь кі вы тры ваў роз ныя 

вы пра ба ван ні, але і вый шаў 

пе ра мож цам у сі ту а цы ях, 

дзе прад каз ва лі не мі ну чае 

па ра жэн не. Але аб усім 

па па рад ку.
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