
ПА ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ 
СТАН ДАР ТАХ

— Пад наз вай «Гро дзен скі шкло-
за вод «Фі лі ял Ялі за ва» мы пра цу ем 
з мая гэ та га го да, — рас каз вае ды-
рэк тар Дзя ніс ЮР ЧАН КА. — Дзя-
ку ю чы гро дзен ска му вы твор цу за-
вод на ват ні на хві лі ну не пры пы ніў 
сваю ра бо ту. Усе яго ра бот ні кі — 
а гэ та 520 ча ла век — бы лі пры ня ты 
па кант рак тах на «Фі лі ял Ялі за ва».

За вод вы пус кае ка ля 120 ві даў 

сло і каў і бу тэ лек. На мі нал сло і каў 

ад 100 гра маў да двух літ раў, але 

іс нуе шмат ах вот ных ідэн ты фі ка-

ваць свой слой. Атрым лі ва ец ца, што 

сло ік па аб' ёме стан дарт ны, але ад-

роз ні ва ец ца па над пі се. Так са ма і з 

бу тэль ка мі. Да стат ко ва ўспом ніць 

брэн ды, якія ўжо на слы ху, — «Сва-

як», «Буль баш», «Крыш таль» і гэ так 

да лей.

На сця не ды рэк тар ска га ка бі-
не та між на род ныя сер ты фі ка ты — 
прад пры ем ства ак тыў на па стаў ляе 

сваю пра дук цыю ў кра і ны Пры бал-
ты кі, Поль шчу, Укра і ну. Але перш 
за ўсё тут імк нуц ца за поў ніць бе-
ла рус кі ры нак. За вод у Ялі за ва — 
адзі ны ў кра і не вы твор ца сло і каў. 
І адзі ны, хто вы пус кае пра дук цыю 
з бе ла га шкла. Грод на, на прык лад, 
спе цы я лі зу ец ца на зя лё ным шкле, 
Го мель — на ка рыч не вым.

З 10 мая фі лі ял па чаў са ма стой на 
шу каць рын кі збы ту, тут ад крыў ся 
ад дзел про да жу, яко га ра ней ні ко лі 
не бы ло. Ялі заў скую та ру рэа лі зоў-
ва ла асоб ная ар га ні за цыя.

— Мы пла ну ем пра ца ваць не па-
срэд на са спа жыў цом, цал кам ады сці 
ад па ся рэд ні ка, — ка жа ды рэк тар. — 
А яшчэ збі ра ем ся па мак сі му ме па-
шы рыць ра ды ус рэа лі за цыі на шай 
пра дук цыі і больш па вы сіць яе якасць. 
Аднак і за раз на яе ня ма на ра кан няў. 
Не як адзін клі ент пры знаў ся, што наш 
сло ік хоць і да ра жэй шы ў па раў на нні 
з ра сій скім, за тое праб лем у ра бо це з 
ім не ўзні кае.

На за вод па сту пае шмат пра па-
ноў па вы пус ку шкля ных вы ра баў, 
якіх па куль ня ма ў асар ты мен це.

— Мы раз гля да ем усе пра па но-
вы, — ад зна чае ды рэк тар. — На ша
вы твор часць да стат ко ва гнут кая. Ця-
пер вось вы раб ля ем лам па ды, якія 
ідуць на Еў ро пу. Вя дуц ца пе ра га во-
ры па вы ра бе шкля нак та го ж Ма лі-
ноў ска га. Ка лісь ці мы іх ужо ра бі лі.

МАЙ СТРЫ 
ШКЛЯ НОЙ СПРА ВЫ
Эк скур сія па за вод зе — пра цэс 

за хап ляль ны. У вя лі кіх пе чах пры 
тэм пе ра ту ры вы шэй за 1500 гра ду-
саў з бяс фор мен най ма сы на ра джа-
юц ца звык лыя на ша му во ку сло і кі і 
бу тэль кі.

— Ка лі змя шаць со ду, да ла міт, 
пя сок і ас тат нія кам па не нты, атрым-
лі ва ец ца шых та — асноў ны ма тэ ры-
ял для вы ра бу шкла. Плюс да да ец ца 
ка ля 40 % шкла бою. Ён больш лег ка-
плаў кі, і трэ ба ме ней га зу, каб шых та 
пла ві ла ся, — ін струк туе па да ро зе 
на мес нік ды рэк та ра па тэх ніч ных 
пы тан нях Алег ГЕР БАЧ.

Кі ра ван не печ чу вя дзец ца ў аў та-
ма тыч ным рэ жы ме з апе ра тар скай.

У Аляк санд ра Ма лі ноў ска га 

штуч ная пра фе сія — ён шкла вар, 

на гэ тай па са дзе 12 га доў. На за-

вод зе пра цу юць так са ма яго баць кі 

і сяст ра. Азы пра фе сіі спа сці гаў у 

ра сій скім го ра дзе Гусь-Хрус таль-

ны, по тым пра хо дзіў ста жы роў ку 

на род ным прад пры ем стве. Ця пер 

ён пра фе сі я нал.

Пад на гля дам Аляк санд ра ства-
ра ец ца шкла ма са, з якой по тым 
бу дзе вы дзі мац ца га то вы пра дукт. 
Гэ ты пра цэс так са ма цал кам аў та-
ма ты за ва ны. Пас ля шкля ны вы раб 
пра хо дзіць за гар тоў ку ў печ цы аб-
паль ван ня і трап ляе на транс пар цёр. 
Каб га ра чае шкло не трэс ну ла ад 
рэз ка га пе ра па ду тэм пе ра тур, на яго 
пе ры я дыч на «ды ха юць» по лы мем. 

Апе ра та ры тым ча сам на но сяць ад-
мыс ло вую змаз ку на фор мы, ад куль 
схо дзіць крох кі та вар, каб шкла ма са 
не на лі па ла на ме тал. Збо ку ўсё гэ та 
вы гля дае як не вя ліч кае фа ер-шоу.

Ці ка ва, што шкла вар ная печ 
з мо ман ту за пус ку не пры пы ня ец-
ца ні на хві лі ну да са ма га ра мон ту. 
А гэ та ад бы ва ец ца пры клад на раз 
у восем га доў! За су ткі на за вод зе 
вы раб ля ец ца 290 тон шкла! І ле там 
гэ та га не заў сё ды ха пае!

У ад ным з цэ хаў Алег Гер-
бач звяр нуў ува гу на тое, што ён 
ацяп ля ец ца ад пе чы аб паль ван ня. 
У бу ду чым пла ну ец ца за бяс печ ваць 
«пяч ным» цяп лом і га ра чай ва дой 
усё прад пры ем ства. Гэ та да зво ліць 
ад мо віц ца ад па слуг іс ну ю чай ка-
цель най.

— На ле та пла ну ем за пус ціць цэх, 
дзе бу дзем ра біць «аб лег ча ную» 
бу тэль ку па аб са лют на но вай тэх на-
ло гіі. А яшчэ збі ра ем ся ма дэр ні за-
ваць цэх упа коў кі, — дзе ліц ца най-
блі жэй шы мі пла на мі су раз моў нік.

БОЛЬШ ЗА СТО ГА ДОЎ 
ГІС ТО РЫІ

16 ве рас ня за во ду ў Ялі за ве 
спаў ня ец ца 105 га доў. У ту тэй шым 
му зеі за хоў ва ец ца ўся яго гіс то рыя 
са дня ўтва рэн ня. Ця пер пра цэс вы-
твор час ці шкля ной та ры цал кам ме-
ха ні за ва ны, а ра ней шкля ныя рэ чы 
ра бі лі ся ўруч ную. Ча го тут толь кі не 
ства ра лі — чар ні лі цы, га зоў кі, на ват 
му ха лоў кі...

— Ка лісь ці ў Ялі за ве быў за кла дзе-
ны драў ля ны па лац у го нар Елі за ве ты 
Вя лі ка поль скай, а на мес цы ця пе раш-
ня га за во да бы ла па бу да ва на ле са-
піль ня, — вяр тае ў мі ну лае па моч нік 
ды рэк та ра Воль га ГА ЛА ЦЭ ВІЧ. — 

Шкля ны за вод за пра ца ваў тут у 1913 
го дзе. Гэ та мес ца вы бра лі та му, што 
бы ло зруч на да стаў ляць сы ра ві ну па 
ра цэ. За ха ваў ся да ку мент, які свед-
чыць пра за пуск за во да.

У му зеі мож на ўба чыць і шкло, 
якое вы дзі ма ла ся больш за 100 га-
доў та му. Яно тоў стае і, у ад роз нен не 
ад су час на га, зе ле на ва та га ко ле ру. 
У 1928 го дзе за вод вы пус каў на ват 
сло і кі для крэ маў. Адзін з та кіх ра ры-
тэ таў пры нёс на за вод мяс цо вы жы-
хар. На во чы тра піў шкля ны сі фон. 
Аказ ва ец ца ме на ві та тут вы пус ка лі 
па пу ляр ныя на ўвесь Са вец кі Са юз 
пры ста са ван ні для хат няй га зі роў кі! 
Іх яшчэ за ра джа лі ў спе цы яль ных 
пунк тах. Ёсць фо та з Прэ зі дэн там Бе-
ла ру сі Аляк санд рам Лу ка шэн кам, які 
на ве даў прад пры ем ства двой чы — 
у 2002 і 2006 га дах, ка лі тут за пус ка-
лі ся цэ хі. Гэ ты год так са ма вы даў ся 
для ялі заў ска га за во да зна ка вы. Яго 
ад ра джэн не ста ла зна мя наль ным і 
для са мо га па сёл ка. Пя тая част ка 
на сель ніц тва пра цуе ме на ві та тут. 
І шмат хто сем' я мі. Сён ня ў іх ёсць 
цвёр дая ўпэў не насць у бу ду чым. Так 
што гіс то рыя пра цяг ва ец ца...

Кан так ты ад на го з вя ду чых вы-
твор цаў шкля ных вы ра баў у кра і не 
шу кай це (на сай це grodnoglass.by)

НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ ЯЛІ ЗАЎ СКА ГА СЛО І КА
Сён ня ялі заў скі шкля ны за вод зноў пра цуе на поў ную ма гут насць. Прад пры ем ства, якое апош нія два га ды 

зна хо дзі ла ся ў ста дыі банк руц тва, атры ма ла но вае жыц цё. За раз гэ та фі лі ял Гро дзен ска га шкло за во да. 

Ле та — га ра чая па ра, сло і кі на рас хват. Кан сер ву юць і хат нія гас па ды ні, і за во ды. По пыт на бу тэль ку не 

мен шы, яна так са ма доў га на скла дзе не за трым лі ва ец ца. На коль кі тут вы пус ка юць за па тра ба ва ны та вар, 

ві даць і па чар зе з гру за ві коў. Бы вае ад на ча со ва па 40 і бо лей ма шын.

Ды рэк тар Дзя ніс ЮР ЧАН КА: 
«Мы га то вы раз гля дзець лю быя 

ва шы пра па но вы»

Алег ГЕР БАЧ дэ ман струе 
экс клю зіў ны ва ры янт бу тэль кі. 

У му зеі ха пае рэд кіх экс па на таў.

АЎ ТО БУС БЕЗ НАС — 
НЕ АЎ ТО БУС

Асі по віц кі за вод аў та агрэ га таў — 

прад пры ем ства шмат про філь нае. Тут 

ар га ні за ва на ра бо та па пя ці кі рун ках — 

алю мі ні е вае ліц цё, вы твор часць тэр-

ма плас таў, рэ ак тап лас таў, ва ку ум нае 

фар ма ван не і ме ха на збо рач ная вы-

твор часць. Асноў най пра дук цыі за вод 

вы пус кае да пяці ты сяч най мен няў, а з 

улі кам та го, што неш та тут ро біц ца пад 

за каз, мож на на лі чыць і ўсе 10 ты сяч.

— Мы са ма стой ная ар га ні за цыя, 
але ў якас ці дач чы най ува хо дзім у 
хол дынг «Бел аў та маз», — зна ё міць з 
прад пры ем ствам на мес нік ды рэк та ра 
па кад рах, ідэа ло гіі і са цы яль ных пы-
тан нях Анд рэй ЧЫ ГІ ЛЕЙ ЧЫК. — Наш 
асноў ны від дзей нас ці — вы твор часць 
вуз лоў і агрэ га таў для гру за вой, па са-
жыр скай і сель ска гас па дар чай тэх ні кі. 
Га лоў ны спа жы вец пра дук цыі — МАЗ, 
ту ды ідзе пад 80 % на шых вы ра баў. 
Той жа ма заў скі аў то бус без нас — не 
аў то бус. Усё, што плас ты ка вае ў ім, 
а так са ма ся дзен ні, по руч ні, пад ла кот-
ні кі, — гэ та на ша.

На огул, дзя ку ю чы асі по віц ка му 
за во ду ай чын ны аў та прам мае свой 
твар. «Бел ка мун маш», Мін скі мет ра-
па лі тэн, Бе лАЗ, МТЗ, «Ма гі лёў транс-
маш», «Гом сель маш» — у спі се спа-
жыў цоў — лі да ры бе ла рус ка га ма шы-
на бу да ван ня. 

Вель мі моц ная тут вы твор часць 
па вы ра бе дэ та ляў з пласт мас, по лі-
ды цык ла пен та ды е ну, пе на по ліў рэ та-
наў. Да рэ чы, ме на ві та яна за ці ка ві ла 
прад стаў ні коў аме ры кан скай кам па ніі 
«Джон Дзір».

— Спе цы я ліс ты азна ё мі лі ся з на-
шай пра дук цы яй, сфар му ля ва лі свае 
пы тан ні, і, ка лі на шы ад ка зы іх за да-
во ляць, не вы клю ча на, што яны пра-
па ну юць ра біць нам кам плек ту ю чыя 
для іх ра сій скіх за во даў, — ад зна чыў 
га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства 
Аляк сандр СЕН ЧАН КОЎ.

БІ ТУ БІ І БІ ТУ СІ
За вод пра цуе, як за раз мод на 

ста ла вы каз вац ца, па ма дэ лі «В2В 

і В2С» — пра па нуе сваю пра дук цыю 

як прад пры ем ствам, так і асоб ным 

клі ен там. Тон за дае ад дзел перс пек-

тыў на га раз віц ця. Тут пра цу юць вы-

со ка пра фе сій ныя спе цы я ліс ты, якія 

зай ма юц ца ап ты мі за цы яй вы твор чых 

пра цэ саў, іх ак ту а лі за цы яй, пра во-

д зяць ар га ні за цый на-тэх ніч ныя ме ра-

пры ем ствы, аказ ва юць ме та дыч ную 

да па мо гу пры ўка ра нен ні ча гось ці 
но ва га і пе ра да во га. Тры маць ся бе ў 

фор ме ім да па ма гае су пра цоў ніц тва 
з між на род ным ін сты ту там праб лем 
ма шы на бу да ван ня.

— Збі ра ем ся ар га ні за ваць но вы 

ўчас так па вы твор час ці ва ку ум фар-

мо ва ных дэ та ляў, — рас каз вае на-

мес нік га лоў на га ін жы не ра — на-

чаль нік ад дзе ла перс пек тыў на га 

раз віц ця Аляк сандр Фё да раў — 

У нас ідзе ма дэр ні за цыя ўсёй вы твор-

час ці і ства рэн не вы со ка пра дук цый-

ных ра бо чых мес цаў. Для гэ та га мы 

на бы ва ем ад мыс ло вае аб ста ля ван не. 

Ка лі ра ней аб ра за лі дэ та лі ўруч ную, то 

сён ня гэ та бу дзе ра біць ро бат. Пра цу-

ем па спе цы я лі за ва ных 3D-пра гра мах, 

якія да зва ля юць ра біць гэ тую спра ву 

з дак лад нас цю да 0,01 мі лі мет ра. Аб-

ста ля ван не да па мо жа нам ска ра ціць 

тэр мін пад рых тоў кі вы твор час ці но вых 

дэ та ляў з ме ся цаў да не каль кіх дзён.

Тут ужо на бы лі ска нер для зва рот-

на га ін жы ні рын гу. Вель мі не аб ход ная 

тэх ні ка, ка лі ёсць па трэ ба зра біць 

неш та пад за каз.

— На прык лад, ма шы на тра пі ла ў 

ава рыю, і па ля це ла дэ таль, якую ку-

піць не маг чы ма. Шля хам зва рот на га 

ін жы ні рын гу мы атры ма ем вы яву яе 

3D-ма дэ лі і змо жам ства рыць ко пію 

гэ тай дэ та лі, — тлу ма чыць су раз-

моў нік.

КА НОЭ СПА ДА БА ЛІ СЯ НА ВАТ 
АЛЯК САНД РУ БАГ ДА НО ВІ ЧУ
Спар тыў ныя лод кі на за вод зе ро-

бяць па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі, тут жа ство ра-
на адзі ная ў кра і не ла ба ра то рыя па 
акрэ ды та цыі гэ тай пра дук цыі.

— Пра па ну ем лод кі-чац вёр кі для 

ака дэ міч на га вес ла ван ня, бай дар кі, 

ка ноэ, — дэ ман струе вы твор часць 

сле сар ме ха на збо рач ных ра бот 

Дзміт рый БА БІ НА. — У нас іх за каз-

ва юць спар тыў ныя шко лы з Укра і ны, 

спа жыў цы з Ка зах ста на. Ма ем доб-

рыя вод гу кі ад спарт сме наў і спе цы я-

 ліс таў. На шы лод кі, да рэ чы, ана ла гі 

італь ян скіх ма дэ ляў. Якасць не гор шая, 

а вось цэ ны ні жэй шыя. Вя до мы бе ла-

рус кі вяс ляр Аляк сандр Баг да но віч не-

каль кі ра зоў бы ваў у нас і ска заў, што 

на шы лод кі доб рыя і што трэ ба да лей 

раз ві ваць гэ тую вы твор часць.

На ўчаст ку пра цуюць дзевяць ча-
ла век. Асноў ную ра бо ту Дзміт рый 
вы кон вае з на пар ні кам Дзя ні сам За-
га роў скім, так са ма сле са рам. А вось 
жан чы ны — іх тут боль шасць — фар-
му юць вы ра бы, за чы шча юць, на во-
д зяць, як той ка заў, гля нец.

— За каз чы кам па да ба ец ца, што 

мы вы кон ва ем лю бы іх кап рыз. Фар-

бу ем у той ко лер, які яны па жа да-

юць, цал кам пад іх збі ра ем на чын не. 

Фор ма па куп ная, але ўсё, што на ёй 

ёсць, — гэ та на шых рук спра ва. Вы-

ка рыс тоў ва ем су час ныя ма тэ ры я лы, 

у пры ват нас ці вуг ляп лас тык. Кож ная 

лод ка — та вар штуч ны, а не ней кі там 

се рый ны штамп. За гэ тую пра дук цыю 

нам не со рам на, — ка жа Дзміт рый.

НУ МАР У ГАС ЦІ НІ ЦЫ
НЕ ЖА ДА Е ЦЕ?

За вод пра цуе не толь кі на ўнут ра-
ны ры нак, але і ак тыў на пра соў вае 
сваю пра дук цыю на су сед нія. Мар ке-
то ла гі вы ву ча юць шля хі па шы рэн ня 
ды лер скай сет кі ў Ра сіі.

— Сё ле та мы шмат ез дзі лі па ра-
сій скіх прад пры ем ствах, пра па ноў ва лі 
на ша алю мі ні е вае ліц цё. Цяпер ча ка-
ем вы ні каў, — удак лад няе на чаль нік 
бю ро мар ке тын гу На дзея ГА САН. — 
На огул у нас ёсць шмат ча го, што мы 
маг лі б пра па на ваць на шым за меж ным 

парт нё рам. Дэ ман стру ем свае да сяг-
нен ні на шмат лі кіх вы стаў ках і фо ру-
мах. Ле тась наш на мес нік ды рэк та ра 
па мар ке тын гу і ка мер цый ных пы тан-
нях на ве даў чэм пі я нат све ту па вес ла-
ван ні ся род юні ё раў у го ра дзе Тра кай 
у Літ ве, рас каз ваў там пра на шы лод кі. 
А ў ве рас ні ездзіў на чэм пі я нат Еў ро пы 
па ака дэ міч ным вес ла ван ні ў Брэст.

Прад пры ем ства за раб ляе не толь-
кі сва і мі та ва ра мі, але і па слу га мі. 
У ад ным з са мых ма ла дых ра ё наў го-
ра да зна хо дзіц ца гас ці ні ца прад пры-
ем ства. Якасць, як той ка заў, пра ве-
ра на на са бе. Умо вы — ка ра леў скія. 
Двух па ка ёў ка з поў ным на бо рам 
мэб лі, ха ла дзіль ні кам, тэ ле ві за рам, 
шы коў ным сан вуз лом, вя лі зар ным 
лож кам каш туе кры ху больш за 30 
руб лёў за су ткі. Ды зайн пра ду ма ны да 
дро бя зяў: мяк кія па стэль ныя фар бы, 
утуль ныя свет ла выя зо ны, зруч ная, 
функ цы я наль ная мэб ля. Ад ным сло-
вам, за па мі най це ад рас: ву лі ца 60 год 
Каст рыч ні ка, 23. 

Больш ін фар ма цыі пра прадпры-
емства гля дзі це ў ін тэр нэ це на сай це 
ozaa.mogіlev.by.

АД ДЭ ТА ЛЯЎ ДА ПРА ГУ ЛАЧ НЫХ ЛО ДАК
Асі по віц кі за вод аў та ма біль ных агрэ га таў га то вы да лю бых экс пе ры мен таў

З вы ра ба мі гэ та га прад пры ем ства мы су ты ка ем ся кож ны дзень. Яны ёсць у лю бой гру за вой 
і сель ска гас па дар чай тэх ні цы бе ла рус кай вы твор час ці. Мы кож ны дзень ка рыс та ем ся імі ў мет ро 
і гра мад скім транс пар це. Іх мож на знай сці ў бы та вых пры бо рах, пры ста са ван нях для страй кбо ла 
і на ват плаў срод ках. І та ва раў з кам плек ту ю чы мі за во да ста но віц ца ўсё больш. Ня даў на на 
прад пры ем стве па бы ва лі прад стаў ні кі вя до ма га аме ры кан ска га вы твор цы сель ска гас па дар чых 
ма шын «Джон Дзір». Не вы клю ча на, што ме на ві та асі по віц кія спе цы я ліс ты хут ка бу дуць 
вы раб ляць неш та для су мес на га з гэ тай кам па ні яй прад пры ем ства.

У за во да ёсць 
на ват свая гас ці ні ца.

Асі по віц кія лод кі за па тра ба ва ны 
ва Укра і не і Ка зах ста не.
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