
— Не бу ду «пры свой ваць» свя та, бо ся мі дзе ся ці год дзе 
ў гэ тыя дні ад зна ча ем не толь кі мы, а ўся га лі на ня руд най 
пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі, — пад крэс лі вае Аляк сандр Ана-
то ле віч. — А фун да мен там га лі ны са праў ды ста ла на ша 
прад пры ем ства, што пры ем на ўсве дам ляць. Усе гэ тыя 
га ды мы да бы ва лі і пе ра пра цоў ва лі пяс ча на-гра вій ную 
су месь і вы пус ка лі пра дук цыю для бу даў ні ча га комп лек су: 
пя сок, гра вій, шчэ бень. А на іх асно ве — дроб ныя і буй ныя 
на паў няль ні кі пры вы твор час ці бе тон ных вы ра баў, бу даў-
ні чых рас тво раў, су хіх су ме сяў, для ўлад ка ван ня асно вы 
і па крыц цяў аў та да рог і аэ ра дро маў.

Лю дзі ста рэй ша га па ка лен ня па мя та юць, што асаб лі-
вую за па тра ба ва насць ня руд ныя ма тэ ры я лы на бы лі ў 60-я 
га ды, у пе ры яд бур на га рос ту ін дуст ры яль на га жыл лё ва га 
бу даў ніц тва, па нэль на га до ма бу да ван ня. З рос там аб' ёмаў 
вы твор час ці асвой ва лі ся но выя ра до ві шчы пяс ча на-гра-
вій най су ме сі, удас ка наль ва ла ся тэх на ло гія яе зда бы чы і 
пе ра пра цоў кі, бу да ва лі ся но выя дра біль на-сар та валь ныя 
за во ды. Удас ка наль ва ла ся зем ля рый ная і па гру зач ная 
тэх ні ка, элект ра- і ме ха ніч нае аб ста ля ван не. Рос тэх ніч-
ны ўзро вень вы твор час ці, а з ім ква лі фі ка цыя пер са на лу.

— Звяр тае на ся бе ўва гу 
вось гэ тая ліч ба, Аляк сандр 
Ана то ле віч: да 1990 го да вы-
твор чая ма гут насць ва ша га 
прад пры ем ства да сяг ну ла 
5 млн ку біч ных мет раў у год.

— А вось на ступ нае ня прос тае 
дзе ся ці год дзе рас па ду не га тыў на 
ад бі ла ся на аб' ёмах вы твор час ці. 
Але ка лек тыў вы тры маў, уца леў 
у скла да ныя ча сы, больш та го, 
удас ка наль ваў ся і аб на віў тэх ні ку 
і тэх на ло гіі. Мож на ска заць, бы ла 
пра ве дзе на ап ты мі за цыя і ка лек-
ты ву, і са мой вы твор час ці.

Па ве лі чэн не по пы ту на пра-
дук цыю «Ня рудп ра ма» зноў па-
ча ло ся ў па чат ку 2000-х га доў, 
што ад бі ла ся на рос це аб' ёмаў 
вы пус ку пра дук цыі, на шы за во ды 
пе рай шлі на двух- і трох змен ны 
рэ жым пра цы. За раз по пыт на 
пра дук цыю ААТ «Ня рудп рам» у 
Мін ску і ста ліч най воб лас ці зна-
хо дзіц ца на ста біль на вы со кім 
уз роў ні, а па не ка то рых па зі цы-
ях і ўзрас тае. Ска жам, у су вя зі з бу даў ніц твам дру гой уз-
лёт на-па са дач най па ла сы ў На цы я наль ным аэ ра пор це 
«Мінск-2» і ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» асаб лі-
ва за па тра ба ва ны пя сок пер ша га, дру го га кла саў і аба га ча-
ны. Пры чым асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца іх якас ці. Доб ра, 

што ў свой час на мі быў асвое ны вы пуск пяс ку дроб най 
фрак цыі, што да зво лі ла па леп шыць якасць тын ко вач ных 
і су хіх бу даў ні чых су ме сяў.

— А хто перш за ўсё за бяс печ вае якасць — 
лю дзі ці тэх ні ка?

— Лю дзі, на леж ным чы нам уз-
бро е ныя спе цы яль най тэх ні кай. 
За раз та кой коль кас ці спе цы я лі-
за ва най тэх ні кі, як у нас, ня ма ні 
ў ад ной бу даў ні чай ар га ні за цыі. 
«Ня рудп рам» экс плу а туе больш 
50 адзі нак зем ля рый най і па гру-
зач най тэх ні кі — буль до зе раў, 
па груз чы каў і эк ска ва та раў, ма-
біль ныя сар та валь ныя комп лек сы, 
а кож ны з іх — за вод на ка лё сах, 
а так са ма ўлас ны аў та транс парт 
(са ма зва лы, аў та кра ны, аў та выш кі 
і гэ так да лей) — так са ма больш за 
50 адзі нак. На на шых ста цы я нар ных 
дра біль на-сар та валь ных за во дах 
і ма біль ных уста ноў ках ука ра нё ны 
цал кам су час ныя тэх на ло гіі, якія да-
зва ля юць атрым лі ваць пра дук цыю, 
што ад па вя дае ўсім па тра ба ван ням 
нар ма тыў ных да ку мен таў. По бач 
з тра ды цый ны мі бу даў ні чы мі ма тэ-
ры я ла мі асвое ны вы пуск квар ца-
ва га філь тру ю ча га пяс ку ўлас най 
рас пра цоў кі, ён спа жы ва ец ца, 
у пры ват нас ці, для ачыст кі піт ной 

ва ды ці як кар ма вая да баў ка для жы вё лы. І, што над звы-
чай важ на, ство ра на но вая вы твор часць да рож ных су ме сяў.

— Мне зда ец ца, што за слу гоў вае ўпа мі нан ня 
і шэ раг ін шых да сяг нен няў ва ша га ка лек ты ву 
за апош нія га ды.

— Ка лі вы ма е це на ўва зе тыя ма біль ныя ўста ноў кі, 

якія я ко рат ка ўпа мя нуў, то яны са праў ды за слу гоў ва юць 

асоб на га ка мен та рыя. Бо да зво лі лі ска ра ціць за тра ты на 

пе ра воз кі ўнут ры кар' е раў на чвэрць. А ле тась бы ла ўве-

дзе на сіс тэ ма кант ро лю ўзроў ню па лі ва ў ба ках зем ля рый-

най і па гру зач най тэх ні кі. Мы атры ма лі маг чы масць знач на 

зні зіць спа жы ван не ды зель на га па лі ва. І гэ та пры тым, што 

ар га ні за ва на да стаў ка пра дук цыі спа жыў цам улас ным 

транс пар там. І мы ўвай шлі ў пя цёр ку буй ней шых пе ра воз-

чы каў ня руд ных ма тэ ры я лаў у ста ліч ным рэ гі ё не.

— Ці ка ва, як усё гэ та су ад но сіц ца з тэх ніч най 
уз бро е нас цю пер шых га доў пра цы ка лек ты ву?

— Ка лі па ча ло ся ад наў лен не пас ля ва ен на га Мін ска, то 

пер шым прад пры ем ствам, ство ра ным для за бес пя чэн-

ня го ра да буд ма тэ ры я ла мі, быў кар' ер «Та ра са ва», які 

фак тыч на стаў ас но вай га лі ны — бе ла рус кай ня руд най 

пра мыс ло вас ці, і з якім мы звяз ва ем па ча так бія гра фіі 

свай го ка лек ты ву. Ён за пра ца ваў у чэр ве ні 1947 го да, 

і асна шчэн не скла да ла ся з эк ска ва та ра з каў шом ёміс-

тас цю 0,5 ку біч на га мет ра, не каль кіх аў та ма бі ляў і не-

ру хо мых сі таў для руч но га сар та ван ня зда бы тай су ме сі. 

У 1948 го дзе быў па бу да ва ны но вы, ця пер ужо ме ха ні за ва-

ны кар' ер «На він кі», на якім тэх на ла гіч ны пра цэс за бяс печ-

ва лі ме та ліч ны пры ём ны бун кер, лен тач ны кан ве ер, сар та-

валь ны гро хат ба ра бан на га ты пу, бун ке ры-на кап ляль ні кі. 

Пра ца ва лі эк ска ва тар і буль до зер. Пры клад на гэ так жа 

бы лі ўзбро е ны і кар' е ры «Ла гой скі», «Па сту хі» і ін шыя. Але 

га лі на па сту по ва пе ра ўзброй ва ла ся і пе ра асна шча ла ся. 

Асоб най ста рон кай гіс то рыі ста лі спе цы фіч ныя вы твор-

чыя адзін кі — дра біль на-сар та валь ныя за во ды. Гэ та ўжо 

са праўд ныя ін жы нер ныя збу да ван ні, доб ра асна шча ныя, 

з асаб лі вы мі ўмо ва мі ра бо ты. На іх ма гут ных уста ноў ках 

бес пе ра пын на пе ра пра цоў ва юц ца дзя сят кі тон па ро ды. 

Пер шым та кім дра біль на-сар та валь ным за во дам стала 

наша «За слаўе», раз ме шча нае пад Мінск ам. Шка да, што 

за раз ра до ві шчы пяс коў, на якіх ён пра ца ваў, вы чар па-

ны, і вя дзец ца па сту по вая лік ві да цыя за во да. Асноў ная 

на груз ка ляг ла на на шы за во ды «Мін скі» і «Кра пу жы на». 

ДСЗ «Мін скі» вы пус кае пяс кі бу даў ні чыя ча ты рох кла-

саў, шчэ бень, гра вій і да рож ныя су ме сі. Аб' ём вы пус ку 

ле там пе ра вы шае 5 ты сяч ку біч ных мет раў у су ткі. ДСЗ 

«Кра пу жы на» вы пус кае пя сок бу даў ні чы 3 кла саў, так са-

ма шчэ бень і гра вій, да рож ныя су ме сі і пя сок квар ца вы 

філь тру ю чы для ачыст кі ва ды. Ад на бя да — сы ра він ныя 

за па сы яго так са ма амаль вы чар па ны.

— Та кім чы нам, з ка рот ка га эк скур су ў мі ну лае мы 

з ва мі вяр ну лі ся ў на шы дні...

— І ла гіч ным бу дзе на зваць ней кія асноў ныя па каз-

чы кі на шай ра бо ты. Што дзён ны аб' ём вы пус ку і ад груз кі 

га то вай пра дук цыі ў лет ні пе ры яд скла дае 12—14 ты сяч 

ку біч ных мет раў. На пра ця гу су так у двух на шых кар'-

е рах за гру жа ем у ся рэд нім не менш за ад ну ты ся чу 

аў та ма шын спа жыў цоў. Вы дзе ле ныя зя мель ныя ўчаст-

кі ра до ві шчаў да зва ля юць прад пры ем ству вы пус каць 

2,4—2,5 міль ё на ку біч ных мет раў ня руд ных бу даў ні чых 

ма тэ ры я лаў у год і на 70—75% за бяс печ ваць (толь кі 

на шы мі на ма ган ня мі) па трэ бы бу даў ні ча га комп лек су 

Мін ска і воб лас ці ў ня руд ных бу даў ні чых ма тэ ры я лах.

(Працяг на 13-й стар.)
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На чы іх пля чах 
70-га до вы юбі лей ад зна чае ААТ «Ня руд-

п рам» — за сна валь нік ня руд най пра мыс-

ло вас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь і най буй-

ней шае прад пры ем ства кра і ны па аб' ёмах 

і на менк ла ту ры ў вы твор час ці пяс ку, гра вію, 

шчэ бе ню і да рож ных су ме сяў. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» гу та рыць з ге не раль ным ды рэк-

та рам Аляк санд рам ЛОЙ КАМ.

«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».


