
АД РА МОН ТУ 
ПАД ШЫП НІ КАЎ 
ДА ВЫ ПУС КУ 
КАР ДА НА

ААТ «Бел кард» ство ра-
на ў жніў ні 1951 го да. Кра і на 
на рошч ва ла аў та трак тар-
ны парк і вост ра паў ста ла 
праб ле ма зап час так. Бы ло 
вы ра ша на ства рыць у Грод-
не ра монт на-пад шып ні ка вы 
за вод. Пло шчы пад рых та ва-
лі ў рэ корд ны тэр мін і праз 
паў го да аб' ект быў уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю. Пра ца ва лі 
на за вод зе так са ма рэ корд-
на. На па чат ку іс на ван ня ў год 
бы ло ад ра ман та ва на 10 ты сяч 
пад шып ні каў, а ўжо ў 1955 го-
дзе — 226 ты сяч штук.

У кан цы 50-х га доў за вод 

вы пус ціў пер шую пар тыю кар-

дан ных ва лаў для аў та ма бі-

ля ЗІЛ-120. На гэ тым эта пе 

вы твор чы аб' ект стаў па шы-

рац ца, раз гар ну ла ся бу даў ніц-

тва но вых кар пу соў, па чаў ся 

ман таж аб ста ля ван ня, быў 

за пу шча ны ўлас ны ка валь скі 

цэх. Кар да ны ста лі асноў най 

пра дук цы яй за во да, і прад-

пры ем ства атры ма ла наз ву 

«Гро дзен скі за вод кар дан ных 

ва лаў».

Пра дук цыя па сту па ла на 
кан ве е ры ўсіх буй ных прад-
пры ем стваў па вы пус ку аў-
та тэх ні кі — МАЗ, ЗІЛ, ЛАЗ і 
ін шыя. Пад час пе ра бу до вы 
і раз ва лу Са ю за мно гія рын-
кі збы ту бы лі стра ча ны, у гэ-
ты час за вод ста но віц ца ААТ 
«Бел кард», праз пэў ны час да 
яго да лу ча юць Гро дзен скі за-
вод аў та ма біль ных агрэ га таў.

У 2016 го дзе за вод уз-
на ча ліў Анд рэй Ле а ні да віч 
Янач кін. Ма ла ды і энер гіч ны 
кі раў нік па чаў вы ра шаць пы-
тан ні па вы шэн ні кан ку рэн та-
здоль нас ці пра дук цыі. Бы ла 
рас пра ца ва на сіс тэ ма мер па 
па вы шэн ню якас ці і ра цы я-
наль ным вы ка ры стан ні ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў.

У ЛАН ЦУЖ КУ 
ІНА ВА ЦЫЙ

На за вод зе вы бра лі стра-
тэ гію якас ці. Сіс тэ ма ме-
недж мен ту якас ці на кі ра ва-
на на па ста ян нае па ляп шэн не 
пра дук цыі, па пя рэдж ван не 
ад моў, ска ра чэн не страт у 
лан цуж ку па ста вак. Прад-
пры ем ства мае шэ раг сер-
ты фі ка таў, якія ад па вя да юць 
між на род ным і на цы я наль-
ным стан дар там.

Асаб лі вую ўва гу звяр ну-
лі на но выя па ды хо ды. Каб 
вы ка наць па тра ба ван ні Пра-

ві лаў ЕЭК ААН па бяс пе цы і 
за да во ліць по пыт на кам фар-
та бель ныя па част цы шу му і 
віб ра цыі агрэ га ты, на за вод-
зе пра ве дзе ны да сле да ван ні 
і рас пра ца ва ны кан струк цыі 
кар дан ных ва лаў, кар дан-
ных пе ра дач, га за на поў не-
ных амар ты за та раў, флан-
цаў, транс мі сій для лег ка вых, 
гру за вых і ка мер цый ных аў-
та ма бі ляў.

Усе гэ тыя аў та кам па не нты 
бу дуць вы раб ля юц ца па ад-
ной кан струк цый най схе ме, 
якая, дзя ку ю чы іна ва цый ным 
тэх ніч ным ра шэн ням і па тэн-
там на вы на ход ні ку, мае шэ-
раг пе ра ваг у па раў на нні з 
ана ла га мі. Узор ная пар тыя 
агрэ га таў прай шла вы пра-
ба ван не на прад пры ем ствах 
«Гру пы «ГАЗ», а так са ма ў 
скла дзе аў та ма бі ляў на прад-
пры ем ствах МАЗ, МЗКТ, КА-
МАЗ, «АЎ ТА ДАР Хол дынг» і 
ін шых, дзе атры ма ла ста ноў-
чы вод гук.

У рам ках Пра гра мы тэх ніч-
на га пе ра ўзбра ен ня (2016—
2020) на ААТ «Бел кард» рэа-
лі зу ец ца біз нес-план іна ва-
цый на га пра ек та «Ства рэн не 
су час най вы твор час ці аў та-
кам па не нтаў па вы ша на га тэх-
ніч на га ўзроў ню для лег ка вых 
і ка мер цый ных аў та ма бі ляў». 
Пра ект пра ду гледж вае асна-
шчэн не вы твор час ці су час-
ным вы со ка пра дук цый ным 
аб ста ля ван нем. Біз нес-план 
прай шоў усе не аб ход ныя экс-
пер ты зы і зна хо дзіц ца ў Са ве-
це Мі ніст раў на эта пе ўклю-
чэн ня ў Дзяр жаў ную пра гра му 
іна ва цый на га ра звіц ця.

КАР ДАН ПА Е ДЗЕ 
Ў ПА КІ СТАН?

ААТ «Бел кард» з'яў ля ец-

ца экс пар та а ры ен та ва ным 

прад пры ем ствам, дзе 70 % 

пра дук цыі ад праў ля ец ца за 

мя жу, пе ра важ на ў Ра сій-

скую Фе дэ ра цыю. А ўся го 

геа гра фія па ста вак на ліч вае 

15 кра ін све ту. Ад груз кі ідуць 

у Ка зах стан, Турк ме ні стан, 

Азер бай джан, Кыр гыз стан, 

Ар ме нію, Поль шчу, Літ ву, 

Лат вію, Венг рыю, Ру мы нію, 

Сер бію, Укра і ну. У перс пек-

ты ве за вод пла нуе тра піць 

на рын кі Ку бы і Па кі ста на. 

З 2016 го да прад пры ем ства 

што год па вя ліч вае аб' ёмы 

вы твор час ці на 30 %. Рас це 

і экс парт. За мі ну лы год ён 

склаў 22 мільёны до ла раў.

Прад пры ем ства аказ вае 
спон сар скую да па мо гу, у 2017 
го дзе су ма скла ла больш за 
60 ты сяч руб лёў. Да па мо га 
вы дзя ля ла ся вай ско вай час ці, 
на ля чэн не дзя цей, му зею-ся-

дзі бе Агін ска га, гро дзен скім 
шко лам, гім на зі ям, хра мам. 
Прад пры ем ства пры мае ўдзел 
у шмат лі кіх даб ра чын ных ак-
цы ях, ар га ні за ва ных для вы-
ха ван цаў дзі ця чых да моў, ве-
тэ ра наў вай ны і пра цы.

Ахо ву зда роўя за бяс печ-
ва юць два мед пунк ты. Тут 
пра цу юць ура чы і фельчары 
най вы шэй шай і пер шай ка тэ-
го рый, тэ ра пеў ты, гі не ко лаг, 
ста ма то лаг. Ёсць уль тра гу ка-
вая ды яг нос ты ка, фі зі я тэ ра-
пеў тыч ны ка бі нет. На прад-
пры ем стве — свая ста ло вая 
на два за лы — абе дзен ны 
і бан кет ны, агуль ная коль-
касць мес цаў — 250. Па слу-
га мі ста ло вай што дзень ка-
рыс та юц ца звыш 500 ча ла-
век. Уста но ва пры мае за ка зы 
на пра вя дзен не тэ ма тыч ных 
ме ра пры ем стваў.

Амаль усе ра бот ні кі за-
во да — чле ны праф са ю за, 
а гэ та больш за 1800 ча ла-
век. Ад ной з са мых шмат лі кіх 
ся род прад пры ем стваў з'яў-
ля ец ца ве тэ ран ская ар га ні-

за цыя, якая на ліч вае 1300 
бы лых ра бот ні каў за во да. 
Ве тэ ра ны пад трым лі ва юць 
су вязь з прад пры ем ствам, 
ак тыў на ўдзель ні ча юць ва 
ўсіх ме ра пры ем ствах, у тым 
лі ку спар тыў ных. У го ра дзе 
доб ра ве да юць хор ве тэ ра наў 
«Бел кар да», для іх вы дзе ле-
на вя лі кае па мяш кан не. Су-
мес на з ад мі ніст ра цы яй ве-
тэ ра на мі ўзноў ле ны за вод скі 
му зей.

У мі ну лым го дзе на ра бо ту 
пры ня та 20 ма ла дых ін жы не-
раў роз ных ВНУ кра і ны, боль-
шая част ка якіх — вы пуск ні кі 
фа куль тэ та іна ва цый ных тэх-
на ло гій ма шы на бу да ван ня 
ГрДУ імя Ян кі Ку па лы. На за-
вод зе пра ца ва лі тры сту дэнц-
кія бу даў ні чыя атра ды. За раз-
віц цё ма ла дзёж най па лі ты кі 
ды рэк тар за во да атры маў 
па дзя ку мэ ра го ра да. Ар га ні-
за цыя БРСМ за во да вый шла 
пе ра мож цай аб лас но га эта пу 
кон кур су «Ва лан цёр го да — 
Доб рае Сэр ца».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ААТ «БЕЛ КАРД»: ААТ «БЕЛ КАРД»: 
ЗА ВОД, ЯКІ ЖЫ ВЕ І ПРА ЦУЕЗА ВОД, ЯКІ ЖЫ ВЕ І ПРА ЦУЕ

ААТ «Грод на жыл буд» — ад на з вя ду чых до ма бу даў-
ні чых ар га ні за цый кра і ны. За га ды свай го іс на ван ня яна 
ўвя ла ў экс плу а та цыю больш чым сем міль ё наў квад рат-
ных мет раў жыл ля. А гэ та 112 ты сяч ква тэр. Прад пры-
ем ства ўлас ны мі сі ла мі вы кон вае 95 пра цэн таў ра бот — 
ад пад рых тоў кі пра ект най да ку мен та цыі да зда чы га то ва га 
аб' ек та пад ключ і доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі.

Сён ня «Грод на жыл буд» з'яў ля ец ца ўні каль най шмат-
функ цы я наль най вы твор чай ар га ні за цы яй. Ёсць сваё пра-
ект нае ўпраў лен не. Улас ныя вы твор час ці за бяс печ ва юць 
поў нае кам плек та ван не аб' ек таў.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Грод на жыл буд» за-
слу жа ны бу даў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег УШКЕ-
ВІЧ ро біць ак цэнт на ра зум ным спа лу чэн ні ўзвя-
дзен ня ка мер цый на га жыл ля і ква тэр, якія бу ду юц ца 

з дзяр жаў най пад трым кай. Ле тась ра бот ні кі прад-
пры ем ства пер шы мі ў кра і не па ча лі ства раць 
жыл лё выя ка а пе ра ты вы для сем' яў, якія ма юць 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Пер шы 
та кі дом па бу да ва лі ў но вым мік ра ра ё не Кал-
ба сі но для сва іх су пра цоў ні каў. Яны ўжо спра-
ві лі наваселле. Адзін квад рат ны метр абы шоў ся 
ім не вы шэй за ся рэд ня ме сяч ны за ро бак. Сён-
ня ў Грод не сфар мі ра ва на больш за дзе сяць та-
кіх ка а пе ра ты ваў, для якіх кошт ка мер цый на га 
жыл ля — адзін з са мых ніз кіх у кра і не.

Ле тась ААТ «Грод на жыл буд» быў 
па бу да ва ны энер га эфек тыў ны дом 
дру го га па ка лен ня. Па ўсіх па каз-
чы ках энер га збе ра жэн ня ён пры-
зна ны най леп шым у кра і не. Пад час 
яго бу даў ніц тва бы лі пры ме не ны 
тэх на ло гіі рэ ку пе ра цыі, вы ка рыс-
та лі цяп ло зям лі, га рад ской ка на-
лі за цыі. На до ме ўста ноў ле на ка ля 
300 со неч ных ба та рэй.

Упер шы ню ў Бе ла ру сі ў Ла сос не-4 
па бу да ва лі ка тэдж ны па сё лак, дзе 
ёсць збор на-шчы та выя і збла кі ра-
ва ныя да мы. Па сё лак раз ме шча ны 
ў ляс ной мяс цо вас ці, поў нас цю на ўсіх 
ка му ні ка цы ях. За ста ло ся пра даць уся го 
не каль кі да моў. Да па се лі шча пад ве дзе-
на да ро га.

ААТ «Грод на жыл буд» удзель ні чае ў рэ-
кан струк цыі гіс то ры ка-куль тур ных аб' ек таў 

Гро дзен шчы ны. Ад ноў ле на Ка лож ская 
царк ва, уз ве дзе ная ў XІІ ста год дзі на га-
ры пе рад Нё ма нам. Вя дуц ца ра бо ты па 

рэ стаў ра цыі Ста ро га зам ка і па ла ца ва-пар ка ва га комп-
лек су «Свяцк» XVІІІ ста год дзя.

Сён ня ак цы я нер нае та ва рыст ва за вяр шае за бу до ву 
комп лек су на 830 ква тэр на мес цы бы лой вай ско вай час ці. 

Тут вы ка ры ста на кам бі на цыя ма на літ на-кар кас на га і па-

нэль на га до ма бу да ван ня. Для жы ха роў мік ра ра ё на ад кры-

юц ца ганд лё вы цэнтр, аб' ек ты аб слу гоў ван ня. Да рэ чы, 

пра цяг ва ец ца за бу до ва но ва га мік ра ра ё на Аль шан ка, дзе 

ў ад ным з шмат па вяр хо ві каў бу дзе раз ме шча ны дзі ця чы 

са док на 60 мес цаў. Усё гэ та пры мер ка ва на да юбі лею 

Каст рыч ніц ка га ра ё на аб лас но га цэнт ра.

У прад пры ем ства ёсць свая ба за ад па чын ку — «Дом 

ры ба ка» на бе ра зе ва да схо ві шча. У ім гас ці ніч ныя ну ма-

ры і ка фэ, кам форт ныя драў ля ныя до мі кі. А ва ўлас ным 

цэнт ры зда роў я мож на прай сці ды яг нос ты ку і ля чэн не на 

су час ным аб ста ля ван ні.

Іван АЛЯК САНД РАЎ.
Фо та Мі ха і ла ІСА ЧАН КІ.

ААТ «ГРОД НА ЖЫЛ БУД» 
ЗА БУ ДУЕ НО ВЫ МІК РА РА ЁН 

У Грандзічах за бу до ва пач нец ца з 11—19-па вяр хо вых да моў се рыі буй на па нэль на га до ма-
бу да ван ня гэ та га прад пры ем ства, якое два га ды та му ад зна ча ла сваё 50-год дзе. Мік ра ра ён 
раз лі ча ны на 80 ты сяч жы ха роў. Ад на ча со ва пач не фар мі ра вац ца но вы мік ра ра ён на мес цы 
ва ен на га га рад ка па ву лі цы Лід скай.
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Сімвалічны ключ ад дзіцячай амбулаторыі ў мікрараёне Альшанка ге не раль ны 
ды рэк тар ААТ «Грод на жыл буд» Алег УШКЕ ВІЧ перадае кіраўніцтву паліклінікі.

Высоткі на вуліцы Паповіча.


