
— Не ма гу не спы таць: апош нія дзе ся ці год дзі бы лі ня-
прос ты мі, як уда ло ся за ха ваць рост аб' ёмаў вы твор час ці?

— У асноў ным за кошт ма дэр ні за цыі ма гут нас цяў, 

за куп кі і ман та жу на ўлас ныя срод кі больш пра дук цый-

на га аб ста ля ван ня, ін тэн сі фі ка цыі і на ват ап ты мі за цыі 

вы твор час ці, як ні тры ві яль на гу чыць. А са мае га лоў нае 

— за кошт на ша га ча ла ве ча га па тэн цы я лу. На прад пры-

ем стве пра цуе 279 ча ла век, гэ та са праўд ныя пра фе сі я-

на лы сва ёй спра вы. Ці ка вы факт: ся рэд няя пра цяг ласць 

ра бо ты на прад пры ем стве па вя лі чы ла ся з 10 да 17 га доў. 

А ўзро вень аду ка цыі на мно га вы шэй шы, чым не каль кі 

га доў на зад: па вя лі чы ла ся коль касць ра бот ні каў, якія 

ма юць не каль кі дып ло маў аб вы шэй шай аду ка цыі.

Важ на, што на шы спе цы я ліс ты заў сё ды ў кур се на-

ві нак гор на зда бы ва ю чай га лі ны, яны на за па шва юць 

ве ды, дзе ляц ца во пы там, ак тыў на ўдзель ні ча юць у на-

ву ко вых кан фе рэн цы ях, пад трым лі ва юць цес ныя су вя зі 

з на ву коў ца мі.

— З чым вы звяз ва е це перс пек ты вы свай го ка лек ты ву?

— З вы дзя лен нем но вых зя мель ных участ каў пад рас-

пра цоў ку, з по шу кам і асва ен нем но вых перс пек тыў ных 

ра до ві шчаў. У пла нах ура да 

на 2017 год — рост бу даў ні-

ча-ман таж ных ра бот у Мін ску 

і воб лас ці і ўзвя дзен ня жыл-

ля. Та му край не не аб ход нае 

вы дзя лен не да дат ко вых кар'-

е раў для за бес пя чэн ня бу даў-

ні ча га комп лек су ня руд ны мі 

ма тэ ры я ла мі.

Звяз ва ем сваю бу ду чы ню 

так са ма з ука ра нен нем но-

вых ві даў дзей нас ці і но вай 

на менк ла ту ры пра дук цыі. 

Уво гу ле з эфек тыў най ра бо-

тай ка лек ты ву, якая з'яў ля-

ец ца ас но вай на ша га даб-

ра бы ту. Мы спраў ля ем ся з 

да ве дзе ны мі нам пра гноз ны-

мі па каз чы ка мі са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця, пра 

што свед чаць вы ні кі ра бо ты 

за 9 ме ся цаў. Што яшчэ важ-
на — ня гле дзя чы на пэў ныя 
эка на міч ныя скла да нас ці, 

ААТ «Ня рудп рам» па сва-

іх аба вя за цель ствах заў сё-

ды раз ліч ва ец ца ўлас ны мі 

срод ка мі, не ка рыс та ец ца 

крэ ды та мі бан каў і ін шай 

фі нан са вай пад трым кай, 

не мае за па зы ча нас ці па 

зар пла це, па дат ках і ін шых 

аба вяз ко вых пла ця жах, а 

так са ма пе рад контр аген-

та мі. На сён няш ні дзень 

ААТ не толь кі не да пус-

ці ла іс тот на га па дзен ня 

асноў ных па каз чы каў ра-

бо ты, але част ку з іх на ват 

на рас ці ла. Што свед чыць 

аб устой лі вым фі нан са ва-

эка на міч ным ста но ві шчы 

прад пры ем ства і да зва-

ляе пра цоў на му ка лек ты ву 

з ап ты міз мам гля дзець 

у бу ду чы ню.

ААТ «Ня рудп рам» прай-

шло вя лі кі і год ны шлях. 

Шчы ра він шую ўсіх чле-

наў ка лек ты ву з 70-год-

дзем прад пры ем ства і з 

тым, што мы су стра ка ем гэ тую цу доў ную да ту 

не бла гі мі вы ні ка мі. Што нас ве да юць і па важ-

лі ва ста вяц ца да нас на бу даў ні чым рын ку ста-

лі цы і кра і ны ў цэ лым. Сён ня мы — ад на сям'я, 

здоль ная вы ра шаць скла да ныя вы твор чыя за-

да чы і іс ці да лей, у імя роск ві ту кра і ны. Жа даю 

кож на му знай сці сваё мес ца ў агуль ным страі, 

дзе ён най леп шым чы нам змог бы рэа лі за ваць 

улас ныя маг чы мас ці і на вы кі. Ма ла дым — хут-

чэй упі сац ца ў што дзён ны на пру жа ны рытм. Лю-

дзям ся рэд ніх га доў — не раз гу біць ства раль ны 

на строй, шу каць но вае, дзя ліц ца до све дам з 

на віч ка мі. Асаб лі вая на ша па дзя ка — ве тэ ра-

нам вы твор час ці, якія заў сё ды бы лі стрыж нем 

ка лек ты ву, і на ша па жа дан не ім да лей ша га ап-

ты міз му і плё ну. Усім — моц на га зда роўя, мі ру, 

даб ра бы ту і ўза е ма ра зу мен ня ў сем' ях, што пры 

спе цы фі цы на шай пра цы так са ма важ на.
Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі пра дстаў ле ны прад пры ем ствам.
УНП 100016844
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«ГАРАНТУЕМ ЯКАСЦЬ І ДАСТУПНУЮ ЦАНУ»
Яшчэ адзін наш суразмоўца — на мес ні к ды рэк та ра 

Мі ка ла й ВІЛЬ КО Т.

— У Мін скім ра ё не не менш за 50 кар' е раў роз ных 
гас па да роў. У «Ня рудп ра ма» толь кі два, але да 75—80% 
пра дук цыі з зя мель ра ё на дае ме на ві та «Ня рудп рам». 
Ча му та кое па лом ніц тва на ва шы за во ды?

— Га лоў нае — мы га ран ту ем якасць. Пра дук цыя ад па-

вя дае са мым вы со кім па тра ба ван ням, сер ты фі ка ва ная, 

ма ем па свед чан ні. Ёсць ад па вед ная служ ба і спе цы я ліс ты 

па якас ці на кож ным на шым за вод зе. Якасць пра дук цыі 

пра вя ра ец ца рэ гу ляр на і з удзе лам спа жыў цоў.

І яшчэ: на ша ца на на пра дук цыю не ў поў най ме ры пад-

вер жа на хі стан ням рын ку, да стат ко ва ста біль ная і кант ра-

лю ец ца ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван ня.

Пры зна ча ны ў кан цы 2015 го да ге не раль ным ды рэк та-

рам Аляк сандр Лой ка па да браў ка ман ду, якая ста ла яд ром 

ка лек ты ву, згру па ва ла яго ва кол ся бе. Да вя ло ся за мя ніць 

не каль кіх кі раў ні коў струк тур ных пад раз дзя лен няў, пад-

няць вы твор чую і тэх на ла гіч ную дыс цып лі ну. Ад мо ві лі ся 

ад та го, што бы ло ў мі ну лым на коп ле на не га тыў на га, што 

за мі на ла пра ца ваць, і вый шлі на пры быт ко вую ра бо ту. Пры-

бы так па куль не вя лі кі, але ён ёсць, і тэн дэн цыя ста ноў чая. 

Біз несп лан на гэ ты год быў за яў ле ны да во лі ап ты міс тыч ны, 

і ду маю, што мы вый дзем на яго па ра мет ры, у тым лі ку і па 

ся рэд няй зар пла це. У нас жы выя тра ды цыі ста рэй шых па-

ка лен няў ка лек ты ву. Мы ве да ем, што дзя ку ю чы ў тым лі ку 

і на ша му прад пры ем ству да 1955 го да Мінск быў прак тыч на 

ад бу да ва ны і за раз з'яў ля ец ца ад ным з най пры га жэй шых 

га ра доў све ту, — па лі чыў па трэб ным пад крэс ліць Мі ка лай 

Мі ка ла е віч.

На сён няш ні дзень па на шых пры бліз ных пад лі ках тых 

двух кар' е раў, якія мы ма ем, па він на ха піць на ча ты ры га ды 

ра бо ты па за бес пячэн ні бу даў ніц тва ў ста лі цы і воб лас ці. 

На блі жэй шы час праг на зу ец ца рост тэм паў у бу даў ні чай 

га лі не аж на трыц цаць пра цэн таў. Зна чыць, спат рэ бяц-

ца да дат ко выя ты ся чы і ты ся чы ку ба мет раў ня руд ных бу-

даў ні чых ма тэ ры я лаў на шым тра ды цый ным спа жыў цам 

— «Мінск жа ле за бе то ну», «МА ПІ Ду», бу даў ні чым трэс там 

«Мінск бу да» — іх ка ля дзя сят ка, і ін шым прад пры ем ствам 

бу даў ні чай і да рож най га лі ны. А пры ват ныя бу даў ні чыя 

фір мы і прад пры ем ствы, та кія вя до мыя, як гру па кам па ній 

«Да на Хол дынг» аль бо «Та пас плюс»? Пры ват ні кам да вя-

дзец ца асвой ваць ве лі зар ныя аб' ёмы ра бот на пло шчах 

та го ж ста ро га аэ ра пор та. Не вар та за бы ваць і пра па трэ бы 

звы чай ных гра ма дзян.

Мы па чы на ем пра ца ваць у па ло ве вось май, а ўжо ў пяць 

га дзін ра ні цы вы строй ва ец ца чар га па на шу пра дук цыю. Да 

па чат ку ра бо ты ў гэ ту чар гу ста но вяц ца 50—60 гру за ві коў. 

Не па спя ва ем за бяс печ ваць сва іх спа жыў цоў. Ка лі б быў 

вы дзе ле ны боль шы ўчас так для рас пра цоў кі і зда бы чы, 

та кіх чэр гаў не бы ло б.

Так, мы ра зу ме ем, што зям ля — гэ та зда бы так на ро да, 

ад яе ста ну за ле жыць хар чо вая бяс пе ка, ад но сін яна па-

тра буе да ся бе ашчад ных, у тым лі ку і з пунк ту гле джан ня 

эка ло гіі. Ля сы — лёг кія пла не ты, так са ма пад трым лі ва-

ем. Але ж нель га стрым лі ваць і гра мад скі пра грэс, раз-

віц цё эка но мі кі, не вы дзя ля ю чы ў да стат ко вай коль кас ці 

тэ ры то рыі пад рас пра цоў ку і зда бы чу бу даў ні чых ня руд-

ных ма тэ ры я лаў. Па трэб на шу каць і зна хо дзіць ра зум ны 

ба ланс. Тым больш што мы вяр та ем зям лю яе ра ней шым 

ка рыс таль ні кам не толь кі ў тым вы гля дзе, у якім атры ма лі, 

а ў па леп ша ным ста не. У пры ват нас ці, толь кі за тры апош-

нія га ды рэ куль ты ва ва лі (ад на ві лі) больш за 180 гек та раў 

на мес цы вы пра ца ва ных кар' е раў.

ста лі ца тры ма ец ца

ШТРЫ ХІ З ЖЫЦ ЦЯ КА ЛЕК ТЫ ВУ
 Пры клад на 2 міль ё ны ку боў бу даў ні чых ма тэ ры я лаў у год за сем дзя сят-

каў га доў пра цоў най бія гра фіі ка лек ты ву вы рас та юць у са праў ды кас міч ныя 

140 міль ё наў ку боў!

 З улі кам та го, што за раз у ААТ 279 пра цу ю чых, а бы ло і па 600, у тым лі ку 

ў за меж ных прад стаў ніц твах, то за 70 га доў шко лу «Ня рудп ра ма» па са мых 

пры бліз ных пад лі ках прай шлі не менш пя ці ты сяч. «А ка лі па гля дзець, хто ў нас 

пя со чак браў, то гэ та прак тыч на ўвесь Мінск», — га во раць на прад пры ем стве.

 Ка лек тыў ака заў брац кую да па мо гу на ро ду Ар ме ніі пас ля раз бу раль на-

га зем ля тру су ў 1989 го дзе. З гэ тай мэ тай быў ство ра ны кар' ер «Ехег нуц кі». 

А на ўлас ным кар' е ры «Джам» ва Уз бе кі ста не вя ла ся зда бы ча мар му ру для 

Мінск ага мет ра па лі тэ на. Паз ней абод ва кар' е ры бы лі пе ра да дзе ны Ар ме ніі 

і Уз бе кі ста ну.

 Кі піць мна гаг ран нае гра мад скае жыц цё, у цэнт ры яко га пра фкам і пяр-

віч ка БРСМ. Тра ды цый ны мі ста лі спар тыў ныя спа бор ніц твы — у тым лі ку 

ўдзел у што га до вых алім пі я дах ка лек ты ваў Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска, а 

яшчэ — эк скур сіі, культ па хо ды, ме ра пры ем ствы па азда раў лен ні, да па мо га 

са срод каў праф са ю за на ля чэн не і вы дзя лен не срод каў на хар ча ван не пры 

шмат змен ным гра фі ку ра бо ты.


