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IНА ВА ЦЫI, IН ВЕС ТЫ ЦЫI
Прад пры ем ства 
вы раб ляе 
ман таж ныя пра ва ды, 
тэрма ра дыя цый на-
ўстойлiвыя пра ва ды, 
ма ла га ба рыт ныя 
i цеп ла ўстой лi выя 
пра ва ды, сi ла выя 
i кант роль ныя ка бе лi, 
ка бе лi су вя зi, 
ра дыё час тот ныя ка бе лi, 
а так са ма ка бе лi 
i пра ва ды роз на га 
спе цы яль на га пры зна чэн ня 
з жы лай з мед на га 
ды алю мi нi е ва га дро ту.

да зва ляе за ха ваць пры та кiх тэм пе ра ту рах 
функ цы я наль нае пры зна чэн не ка бе ля.

Ка бе лi за хоў ва юць сваю пра ца здоль-
насць ва ўмо вах па жа ру на пра ця гу не 
менш чым 180 хвi лiн. Гэ та вель мi важ на, 
ка лi, на прык лад, на нiж нiх па вер хах бу дын-
ка ад быў ся па жар, i ўсё ва кол па лае. У гэ ты 
час вы клю ча юц ца па да ча ва ды, асвят лен не, 
лiф ты. Лю дзi з верх нiх па вер хаў не мо гуць 
эва ку i ра вац ца. Аг ня ўстой лi вае вы ка нан не 
ка бель ных вы ра баў да зва ляе пра ду хi лiць 
ня шчас ныя вы пад кi, дае маг чы масць эва-
ку i ра ваць лю дзей i пры гэ тым на пра ця гу 
не аб ход на га ча су пад трым лi ваць функ цыi 
па жа ра ту шэн ня.

АДЗI НЫ Ў БЕ ЛА РУ СI!
— У вы твор чым пра цэ се на на шым прад-

пры ем стве з са вец кiх ча соў вы ка рыс тоў ва-
ец ца па ска ра льнiк за ра джа ных час цiц, элект-
ро наў. Та кi мi спе цы я лi за ва ны мi ўста ноў ка мi 
ў СНД ва ло да юць уся го пяць вы твор цаў. 
Наш па ска ра льнiк — адзi ны ў Бе ла ру сi, — 
уво дзiць у курс спра вы на мес нiк ды рэк-
та ра па раз вiц цi ААТ «Бе ла рус ка бель» 
Дзмiт рый ФI РАН ЧУК. — Па ска ра льнiк 
элект ро наў вы ка рыс тоў ва ец ца для апра-
мя нен ня iза ля цыi пра ва доў.

— Тем пе ра ту ра экс плу а та цыi та кiх ка бе-
ляў скла дае ад мi нус 60 да плюс 220 гра ду-
саў. I на ша прад пры ем ства — ма на па лiст па 
гэ тай тэх на ло гii на тэ ры то рыi Бе ла ру сi, — 
пад крэс лi вае су раз моў нік.

На яў насць пра мыс ло ва га па ска ра льнi ка 
да зва ляе ААТ «Бе ла рус ка бель» за бяс пе-
чыць па трэ бы авiя цый най пра мыс ло вас цi 
i на дзей на за ма ца вац ца ў гэ тым сег мен це. 
Пра дук цыя ма зы ран вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
авiя бу даў нiц тве, iдзе па дзярж за ка зе на 
па трэ бы ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек су 
Бе ла ру сi. Праз ды лер скую сет ку ёсць маг-
чы масць па стаў ляць яе пра дук цыю для па-
трэб рас пра цоў шчы ка авiя цый най тэх нi кi 
«Ту па леў» ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

Вы дат на ся бе за рэ ка мен да ва лi як на 
знеш нiм, так i на ўнут ра ным рын ках вы ра бы 
з без га ла ге на вай iза ля цы яй i аба лон кай — 
у га лi не па жар най бяс пе кi яны не за мен ныя.

На ААТ «Бе ла рус ка бель» дыс ла ку ец ца 
тэх нiч ная пры ём ка № 43 АТ «РТ-Тэх пры ём  -
ка» спе цы я лi за ва ная ар га нi за цыя дзярж-
кар па ра цыi «Рас тэх» па ацэн цы ад па вед-
нас цi пра дук цыi ў фор ме кант ро лю якас цi 
i тэх нiч най пры ём кi, згод на з Па ла жэн нем 
ад 22 каст рыч нi ка 2007 го да «Аб па рад ку 
пра вя дзен ня кант ро лю якас цi ма тэ ры я лаў i 
паў фаб ры ка таў, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
вы твор час цi ўзбра ен ня, ва ен най, авiя цый-
най i спе цы яль най тэх нi кi».

ПРА ДУК ЦЫЯ ДЛЯ АЭС
ААТ «Бе ла рус ка бель» — адзi ны на тэ ры-

то рыi Бе ла ру сi дзяр жаў ны вы твор ца ў га лi не 
ка бель най пра дук цыi, якi атры маў пра ва 
па стаў ляць свае вы ра бы на Бе-
лА ЭС. Ма зыр скае прад пры ем-
ства атры ма ла акрэ ды та цыю 
пры да зво ле ра сiй ска га дзяр-
жаў на га хол дын га «Ра са там» у 
на ву ко ва-да след чым iн сты ту це 
ў Маск ве.

МА ДЭР НI ЗА ЦЫЯ 
ВЫ ТВОР ЧАС ЦI
На прад пры ем стве пра ве-

дзе на ма дэр нi за цыя iс ну ю ча га 
аб ста ля ван ня сi ла вых ка бе ляў. 
Яны iдуць на гра ма дзян скае бу-
даў нiц тва. Ця пер зроб ле ны ак-
цэнт на знi жэн не ма тэ ры я ла ё мiс-
тас цi i энер га збе ра жэн не.

На прад пры ем стве 
рэа лi зу ец ца пра гра ма 
вы твор час цi лiч ба вых 
ка бе ляў для пе ра да чы 
да ных. Гэ ты вiд пра дук-
цыi вы ка рыс тоў ва ец ца 
для пра вя дзен ня ў да-
мы iн тэр нэ ту i лiч ба ва га 
тэ ле ба чан ня.

Пра цу юць но выя тан-
дэм ныя лi нii, якiя да зва-
ля юць вы кон ваць ад на-
ча со ва тры тэх на ла гiч ныя 
пра цэ сы. Ка лi ра ней ва-
ла чэн не, аб пал i на кла-
дан не iза ля цыi пра ва дзi-
лi ся асобна, i на кож ным 
пра цэ се пра ца ваў асоб-
ны ра бо чы, то но выя су-
час ныя тэх на ло гii да зва-
ля юць аб' яд наць гэ тыя тры пра цэ сы ў адзiн. 
Зра зу ме ла, па вы ша ец ца хут касць вы ка нан ня 
ра бо ты, знi жа ец ца са бе кошт вы ра баў i па вы-
ша ец ца iх кан ку рэн та здоль насць.

Ра ман ПАРТ НОЎ, 
на лад чык па ска ра льні каў за ра джа ных 

час ціц, со чыць за апра мя нен нем 
ка бель най пра дук цыі.

Дзміт рый ФІ РАН ЧУК, на мес нік ды рэк та ра па раз віц ці.

Ала ПРА ДЗЬКО, стар шы май стар участ ка скрут кі.
Яў ген РУ ДОЙ, апра соў шчык ка бе ляў і пра ва доў 
плас ты ка та мі і гу май.

Асоб на раз вi ва ец ца вы твор часць апрэ са-
ва ных вi лак для скла да ных бы та вых пры бо-
раў. Но вае аб ста ля ван не да зва ляе ап ты мi за-
ваць i аў та ма ты за ваць цяж кую руч ную пра цу 
i, зноў жа, па вя лi чыць пра дук цый насць. Аб-
ноў ле ны шэ раг вы пра ба валь на га аб ста ля ван-
ня. Усё гэ та спры яе мак сi маль на эфек тыў най 
ра бо це на кож ным пра цэ се вы твор час цi.

АМБІЦЫЙНЫЯ 
ПЛАНЫ

На ААТ «Бе ла рус-
ка  бель» рас пра ца ва-
на пра г ра ма раз вiц-
ця прад пры ем ства да 
2030 го да. Ам бi цый ныя 
пла ны пра ду гледж ва-
юць i ёмiс тыя iн вес-

ты цыi. Стра тэ гiч ныя за да чы на сён ня — 
па вы шэн не кан ку рэн та здоль нас цi пра дук-
цыi за кошт знi жэн ня вы дат каў, па ве лi чэн не 
пра дук цый нас цi, ста лы кант роль пра дук цыi, 

на быц цё но ва га аб ста ля ван ня i пра вiль ная 
ма ты ва цыя ра бот нi каў усiх струк тур ных пад-
раз дзя лен няў.

Ад на з на вi нак, якiя асвой ва юць сён ня, — 
сi ла выя ка бе лi кант роль ныя ўста ля валь ныя 
з жы лай з алю мi нi е ва га спла ву. Гэ тая iна ва-
цыя ары ен та ва на на гра ма дзян скае бу даў-
нiц тва. Доб рую якасць ка бель на га пра дук ту 

ацэ няць як ай чын ныя, так i за меж ныя кам-
па нii, упэў не ны на прад пры ем стве.

— Яшчэ адзiн важ ны мар жы наль ны кi-
ру нак — чы гун ка: тэх но ла гi пра цяг ва юць 
раз вi ваць сiг наль на-бла ка валь ныя ка бе лi 
з гнут кай жы лай, — ад зна чае ды рэк тар 
ААТ «Бе ла рус ка бель». — Асво i лi вы пуск 
спе цы я лi за ва на га ка бе лю для стан цыi за-
рад кi аку му ля та раў аў та ма бi ляў. Пра пра-
цоў ва ец ца i шэ раг iн шых перс пек тыў ных 
пра ек таў. Ёсць што пра па на ваць iн жы-
не рам авiя цый най i ва ен най пра мыс ло-
вас цi.

Па-ра ней ша му пры ваб ныя для ма зыр ска-
га вы твор цы i суд на выя ка бе лi з iза ля цы яй 
з апра ме не на га по лi эты ле ну. У Бе ла ру сi 
гэ та воль ная нi ша. За вы пуск та кой пра-
дук цыi нi хто з ай чын ных вы твор цаў больш 
не бя рэц ца з-за ад сут нас цi тэх нiч ных маг чы-
мас цяў. На прад пры ем стве рас пра ца ва ны 
так са ма iн вест пра ект па вы пус ку ка бе ляў 
буй но га ся чэн ня.

Iна ва цый ная ра бо та пры но сiць плён ныя 
эка на мiч ныя вы нi кi.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ПРА ЕКТ
Сён ня ААТ «Бе ла рус ка бель» за да валь-

няе ўсе па трэ бы ай чын на га рын ку па сет-
ка вых шну рах для скла да ных бы та вых 
элект ра пры бо раў. Што ме сяц вы раб ля юць 
200 ты сяч адзi нак. План па вы твор час цi 
гэ та га пра дук ту, да ве дзе ны Мi нiс тэр ствам 
пра мыс ло вас цi Бе ла ру сi на год, — 1 мiль ён 
800 ты сяч адзi нак.

Ня гле дзя чы на тое, што для ма зыр ска га 
прад пры ем ства сет ка выя шну ры не асноў-
ная вы твор часць, яна за хоў ва ец ца i раз-
вi ва ец ца. Гэ та вель мi важ ны са цы яль ны 
пра ект. Та кiм чы нам ААТ «Бе ла рус ка бель» 
га ран туе ра бо чыя мес цы амаль для паў сот-
нi ра бот нi каў — жан чын ся рэд ня га ўзрос ту, 
спе цы фiч ная ра бо чая спе цы яль насць якiх 
не да зво лiць знай сцi но вы за ня так на тэ ры-
то рыi ра ён на га цэнт ра.

КI РУ НАК НА ЭКС ПАРТ
Сён ня пра дук цыя прад пры ем ства рэа-

лi зу ец ца ў больш чым 15 кра iн. Асноў ныя, 
больш аб' ём ныя па стаў кi iдуць у Ра сiй скую 
Фе дэ ра цыю. Але ак тыў на па шы ра юц ца па-
стаў кi ва Укра i ну, кра i ны Пры бал ты кi. Асвой-
ва юц ца рын кi Гру зii, Чэ хii, Вя лi ка бры та нii.

—  Наш курс  —  на ды вер сi фi ка цыю экс пар-
ту, по шук парт нё раў у да лё кiм за меж жы, — 
рас каз вае кi раў нiк ААТ «Бе ла рус ка бель». 
— Мы шу ка ем маг чы мас цi аха пiць на шай 
вы твор час цю не толь кi кра i ны Пры бал ты кi 
i, як ка жуць, блi жэй шай ду гi.

Пра пра цоў ва ец ца ла гiс ты ка 
для экс пар ту: гэ та мар скi шлях 
i пе ра воз кi чы гу нач ным транс-
пар там.

— Не так даў но, на прык лад, 
ад бы лi ся ад груз кi на ша га пра-
дук ту ў Турк ме нi стан. Акра мя 
та го, Уз бе кi стан, Ка зах стан, 
Ар ме нiя, Гру зiя сён ня так са-
ма ары ен ту юц ца ме на вi та на 
ка бель ную пра дук цыю бе ла-
рус кай вы твор час цi, — да дае 
Вi таль Шы лаў.
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