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Ка ман да
— Iгар Кi ры ла вiч, на за вод вы 

прый шлi ў 2001 го дзе, а ў 2008-м 
уз на ча лi лi яго. Ска жы це шчы ра, 
цi мер ка ва лi вы та ды, што праз та-
кi ка рот кi тэр мiн ка лек тыў возь ме 
вы шы ню, якая на той час зда ва ла-
ся не да ся галь най?

— Шчы ра пры зна ю ся, што не ду-
маў аб гэ тым. 

— А цi праў да, што вы не ка рыс-
та лi ся дзяр жаў най ма тэ ры яль най 
пад трым кай, што ўсе фi нан са выя 
срод кi бы лi ўзя ты з «кi шэ нi» свай-
го прад пры ем ства?

— Праў да. Роз на га кштал ту пад-
трым ку мы ад чу ва лi з бо ку аб лас но га 
i ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ таў, Мi-
нiс тэр ства ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва, 
Са ю за бу даў нi коў. А вось гро шы бы лi 
свае кроў ныя, улас на за роб ле ныя. 

— Да вя ло ся, як ка жуць, кру цiц-
ца са мiм?

— Так, са мiм. Ка лек тыў наш друж-
ны, згур та ва ны. Гэ та ад на ка ман да, 
аб' яд на ная вы со кай мэ тай. Звы чай на 
я не ка рыс та ю ся ўзвыш аны мi сло ва мi, 
па хваль ны мi эпi тэ та мi, але сён ня, на-
пэў на, не ўстры ма ю ся. Вы бы лi на мi-
тын гу з на го ды ад крыц ця аб ноў ле на га 
i ма дэр нi за ва на га цэ ха па збор цы эк-
ска ва та раў? Ба чы лi на шых двух пры-
га жу ноў-асiл каў «DNЕРR», агень чы кi 
ў ва чах пра цаў нi коў за вы нi кi сва ёй 
удар най ра бо ты, ра дасць iх? Гэ та, маў-
ляў, не чыя-не будзь, а ме на вi та на ша 
ра бо та. Дык як тут не га на рыц ца! 

— Хо ча це на зваць тых пра цаў-
нi коў, якiя ўнес лi асаб лi ва вя лi кi 
ўклад у но вую спра ву?

— (На хвi лiн ку за ду маў ся.) У ка лек-
ты ве ка ля пя цi сот ча ла век. Пе ра лi чыць 
усiх леп шых прос та не маг чы ма. Але 
ня хай не крыў дзяц ца iн шыя, ка лi я на за-
ву на чаль нi ка тэх нiч на га ад дзе ла Аляк-
санд ра Iва на вi ча Каз ло ва i на чаль нi ка 
цэ ха № 3 па збор цы эк ска ва та раў Вя-
ча сла ва Мi ка ла е вi ча Смар ца ва. 

— Iгар Кi ры ла вiч, на за вод зе 
вас на зы ва юць та там эк ска ва та-
раў, так што не пры нi жай це сваю 
аса бiс тую ро лю ў но вай спра ве. 
На чаль нiк ад дзе ла iдэа ла гiч най 
i кад ра вай ра бо ты Ва ле рый Ма-
роз, ды i не толь кi ён, на прык лад, 
ад зна чы лi вя лi кую ар га нi за цый-
ную i вы ха ваў чую ра бо ту на ўсiх 
эта пах пад рых тоў кi вы твор час цi 
ме на вi та ды рэк та ра...

Мы су стрэ лi ся з ты мi кi раў нi ка мi, ад якiх у мно гiм за ле жа ла ар га нi за цыя 
но вай спра вы i проз вi шчы якiх на зваў ды рэк тар як пер ша ад кры ва льнi каў, 
— на чаль нi кам тэх нiч на га ад дзе ла Аляк санд рам Каз ло вым i на чаль нi кам 
цэ ха № 3 па збор цы эк ска ва та раў Вя ча сла вам Смар ца вым. Пер шы з iх 
пас ля за кан чэн ня Бе ла рус кай дзяр жаў най по лi тэх нiч най ака дэ мii ўжо 15 
га доў пра цуе на за вод зе, 12 з якiх ад даў кан струк тар скай ра бо це, а ў 
дру го га пра цоў ны стаж тут 22 га ды, 20 з якiх ён быў май страм па ра мон-
це эк ска ва та раў.

Абод ва не ўтой ва лi, што са мае цяж кае i ад каз нае ў iх ра бо це бы ла збор-
ка пер ша га эк ска ва та ра, якi ўжо ад пра ца ваў 1700 мо та га дзiн на аб' ек тах 
ААТ «Го мель прам буд», ку ды быў пра да дзе ны. Фак тыч на на той збор цы 
бы ло за дзей нi ча на дзе сяць ча ла век па чар ця жах за вод скiх кан струк та раў 
пад за вод скую вы твор часць i аб ста ля ван не. Той, па пя рэд нi эк ска ва тар, якi 
быў са бра ны па ма шы на кам плек тах iн шых кра iн i дзе бе ла рус кiх склад нi-
каў бы ло ўся го 10 пра цэн таў, Аляк сандр Iва на вiч i Вя ча слаў Мi ка ла е вiч у 
раз лiк не бя руць, бо гэ та зу сiм iн шая спра ва. У спа кой най дзе ла вой ат мас-
фе ры да вя ло ся да хо дзiць да кож най га еч кi, да кож на га бол цi ка, вы вя раць, 
вы праў ляць, удас ка наль ваць, уклад ваць усю ду шу ў ра бо ту.

Вi зi тоў ка прад пры ем ства
Вось ужо 46 га доў ААТ «Жло бiн скi ме ха нiч ны за вод «DNЕРR» з'яў ля ец ца 

ад ным з лi да раў па вы твор час цi i па стаў цы ме та лiч ных вы ра баў у Рэс пуб-
лi цы Бе ла русь (сён ня ў яго — дру гое мес ца). З ча су свай го iс на ван ня ён 
на зы ваў ся па-роз на му i спе цы я лi за ваў ся на ка пi таль ным ра мон це буль до-
зе раў i эк ска ва та раў, вы твор час цi не стан дарт на га аб ста ля ван ня, iн вен та ру, 
срод каў ма лой ме ха нi за цыi.

Ка лi адзi ная кра i на СССР рас па ла ся на асоб ныя рэс пуб лi кi i гэ та вы клi-
ка ла ўсiм вя до мыя цяж кас цi, за во ду ўда ло ся за ха ваць асноў ныя кад ры. А 
ка лi сi ту а цыя ста бi лi за ва ла ся, ка лек тыў прый шоў да вы сно вы, што яму па 
сi лах не толь кi асна шчаць эк ска ва та ры з роз ных кра iн усiм не аб ход ным, але 
i на ла дзiць вы раб iх на сва iм прад пры ем стве. Гэ та бы ла за над та сме лая, а 
мо жа, на ват i ры зы коў ная за ду ма, бо ў на шай рэс пуб лi цы вы шэй на зва ная 
ма гут ная тэх нi ка нi ко лi не вы пус ка ла ся, а ў Са вец кiм Са ю зе бы ло толь кi 
ад но та кое прад пры ем ства ў го ра дзе Iва на ва.

Тым не менш у 2010 го дзе мы, пе ра адоль ва ю чы шмат лi кiя цяж кас цi, 
вы ра бi лi пер шы эк зэмп ляр гiд раў лiч на га эк ска ва та ра DNЕРR ЕT 2301. 
Збор ка яго вя ла ся з ма шы на кам плек таў, якiя па стаў ляў кi тай скi бок. У кам-
плек та цыi ма шы ны бы лi за дзей нi ча ны фiр мы Гер ма нii, Iта лii, Ка рэi. На шых 
ай чын ных склад нi каў у ёй на лiч ва ла ся ўся го 10 пра цэн таў. Але гэ та быў толь кi па ча так, бо 
ў на ступ ныя га ды прад пры ем ства, воб раз на ка жу чы, на пру жы ла свае мус ку лы, пра явiў шы 
ве лi зар нае ста ран не, твор чы па ды ход да спра вы, вы со кi пра фе сi я на лiзм IТР i ра бо чых. I ў 
вы нi ку з'я вiў ся ўжо но вы эк ска ва тар, у якiм бе ла рус кiх склад нi каў бы ло ку ды больш — 67 
пра цэн таў. Пас ля гэ та га эк ска ва тар DNЕРR ЕT 2301 на гу се нiч ным хо дзе быў за пу шча ны ў 
се рыю, i ў сё лет нiм чэр ве нi «на ра дзi лi ся» яшчэ дзве ма шы ны. Пе ра мо га! Iн шай ацэн кi пос-
пе ху жло бiн цаў быць не мо жа!

Эк ска ва тар — на ша асаб лi вая гор дасць, i гэ та адзiн з га лоў ных кi рун каў дзей нас цi прад пры ем-
ства. А ёсць жа i iн шыя кi рун кi, якiя так са ма з'яў ля юц ца вель мi важ ны мi. На прык лад, вы раб бу-
даў нi чых ме та ла кан струк цый, якi да сяг нуў звыш ад ной ты ся чы тон у год (i гэ тая лiч ба вы шэй, чым 
бы ла яна ў са вец кiя ча сы). Або вы твор часць ме та ла фор маў для за во даў жа ле за бе тон ных вы ра баў. 
Гэ та экс парт ны та вар у аб' ёме 15 пра цэн таў аб' ёмаў прад пры ем ства. Га лоў ныя за каз чы кi яго — у 
Сма лен скай, Ка луж скай, Лi пец кай, Яра слаў скай, Бран скай, Ар лоў скай аб лас цях Ра сii. Нель га не 
ска заць i пра су пра цоў нiц тва прад пры ем ства са зда быт чы ка мi «чор на га зо ла та» i вы твор ца мi сей-
сма тэх нi кi, для якiх па стаў ля ец ца вя лi кi спектр наф та пра мыс ло ва га i iн ша га аб ста ля ван ня.

Нам не ад на ра зо ва да во дзi ла ся на ведвацца ў Жло-
бiнскi раён, рас каз ваць аб пра цоўных справах i Бе ла-
рус ка га металургiчнага завода, i швейнай фаб ры кi, 
i КЖУП «Унi ком», i мясакамбiната, i ААТ «Бел ФА», i 
бу даў нi ча-мантаж на га трэс та № 40, i прадпрыемстваў 
аграпра мыс ло ва га комп лек су. Асоб ным радком у гэ-
тых сустрэчах мож на лi чыць ка ман дзi роў кi на за вод, 
якi яшчэ ў 2011 го дзе называў ся ра монтна-ме ха нiч-
ным, а ўжо ў на ступ ным быў пе рай менава ны ў ме ха-
нiч ны за вод «ДНЕПР». Ча му асоб ным? Та му што нам 
па шчас цi ла быць свед ка мi та го (i гэ та знай шло ад-
люст ра ван не на ста рон ках га зе ты), як апош нiм ча сам 
прад пры ем ства ўзя ло та кi раз гон i та кую сме ласць на 
ся бе, што за мах ну ла ся на вя лi кае i прэ стыж нае — вы-
пуск тэх нi кi, якая ра ней не вы раб ля ла ся ў Бе ла ру сi. 
Раз мо ва iдзе пра гiд раў лiч ны эк ска ва тар DNЕРR ЕT 
2301. I за мах той атры маў ся! Пер шыя бе ла рус кiя эк-
ска ва та ры пай шлi ў се рыю, з на го ды ча го мы гу та рым 
з ды рэк та рам прад пры ем ства Iга рам НI КI ЦI НЫМ.

Пер шыя бе ла рус кiя эк ска ва та ры пай шлi ў се рыю,Пер шыя бе ла рус кiя эк ска ва та ры пай шлi ў се рыю,
або Чар го вая пе ра мо га ка лек ты ву ААТ «Жло бiн скi ме ха нiч ны за вод «ДНЕПР»або Чар го вая пе ра мо га ка лек ты ву ААТ «Жло бiн скi ме ха нiч ны за вод «ДНЕПР»

Пер ша ад кры ва льнi кi

— (Усмi ха ец ца.) Дзя-
куй, што не за бы лi. А ка-
лi сур' ёз на, дык ста ра ўся 
як след вы кон ваць свае 
аба вяз кi кi раў нi ка, не ад-
стаць ад iн шых.

— I ўсё ж, як з'я вi-
ла ся iдэя ар га нi за ваць 
вы пуск но вай тэх нi кi?

— За вод мае ўлас нае 
кан струк тар скае бю ро, 
ква лi фi ка цыя спе цы я лiс-
таў вель мi вы со кая, мы 
вы ка рыс тоў ва ем пе ра да-
выя кан струк тар скiя пра-
гра мы, на ла дзi лi на дзей ны 
тэх на ла гiч ны пра цэс, доб-
ра ар га нi за ва лi вы твор-
часць i нi ко лi не пад во дзi-
лi сва iх парт нё раў. Пас ля 
раз ва лу Са вец ка га Са ю за 
нам цяж ка, а то i зу сiм не-
маг чы ма бы ло спла на ваць 
улас ныя ра бо ты па ра мон це тэх нi кi ста-
рон нiх ар га нi за цый, та му па ча лi вы пус-
каць но выя зап част кi для эк ска ва та раў. 
I ка лi спра ва пай шла, гэ ты кi ру нак вы-
ра шы лi змя нiць: а ча му б са мiм не на ла-
дзiць вы твор часць эк ска ва та раў? Так, у 
2009 го дзе ў нас з'я вiў ся пер шы пра ект 
збор кi эк ска ва та ра з ня мец ка-кi тай скiх 
кам плек ту ю чых, у якiм толь кi 10 пра-
цэн таў бы ло на шых дэ та ляў. Ма шы на 
з'я вi ла ся ў 2011 го дзе.

— А што сён ня?
— За два га ды мы цал кам вы ра-

бi лi кан струк тар скую да ку мен та цыю 
на но вы, свой ужо, эк зэмп ляр. 

Не горш за су свет ныя 
ўзо ры

— I якi ж пра цэнт склад нi каў бе-
ла рус кiх у iм за раз?

— 67 пра цэн таў. Коўш, ця леж ка 
гу се нiч ная, гiд раў лiч ны i па лiў ны бак, 
стра ла, ра ма, ка бi на, ка пот пра вы i 
верх нi, цэнт раль ны ка лек тар, ру каў 
гiд раў лiч ны i iн шае — на шай за-
вод скай вы твор час цi. Су праць ва га 
— го мель ска га за во да «Цэнт ра лiт», 
ся дзен не гiд раў лiч нае — за кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва «Сi бе ка» 
(Бе ла русь). Па ка а пе ра цыi мы пра-
цу ем так са ма з та кi мi ай чын ны мi 
прад пры ем ства мi, як МАЗ, МТЗ, Асi-
по вiц кi за вод аў та ма бiль ных агрэ га-
таў, Мiн скiм вы твор чым аб' яд нан нем 
вы лi чаль най тэх нi кi i г. д.

— А што ў эк ска ва та ры iн ша-
зем на га?

— Ды зель ны ру ха вiк Dеutz i гiд-
раў лiч ная сiс тэ ма су свет на вя до май 
ня мец кай фiр мы BОSH Rехrоth.

— Якiя ары ен цi ры ста вiў пе рад 
са бой ка лек тыў, па чы на ю чы но-
вую спра ву?

— Каб эк ска ва тар быў на дзей-
ным у экс плу а та цыi, бяс печ ным па 
эка ла гiч ных па ра мет рах, кан ку рэнт-
наз доль ным, пры маль ным па ца не ў 
па раў на ннi з ана ла га мi iн шых кра-
iн. Да рэ чы, на ша "но ва на ро джа нае 
дзi ця" на 100-150 мiль ё наў руб лёў 
тан ней за сва iх за меж ных ана ла гаў. 
За ка зы на iх ёсць. 

Ад ным сло вам, за эк ска ва та ра мi 
— на ша бу ду чыня. Яны не горшыя 
за су свет ныя ана ла гi, i, як ка жуць, 
па вiн ны за ва я ваць сваё мес ца пад 
сон цам, стаць на шай ста бiль най пра-
дук цы яй. 

Мы не спы ня ем ся на ад ной ма дэ лi 
эк ска ва та ра, а пра цу ем над ма дэл лю 
яго «бра та» — эк ска ва та ра на ко ла-
вым хо дзе. Фак тыч на ўсе вуз лы яго 
ўзгод не ны i адап та ва ны. Не за га ра мi 
вы твор часць iх i вы пра ба ван нi.

— Мы ра зу ме ем, Iгар Кіры ла-
вiч, гор дасць ка лек ты ву за зроб-
ле нае. Пос пе ху, пе ра мо зе трэ ба 
ра да вац ца — i гэ та пра вiль на. А цi 
за ста ло ся ў вас у ду шы ней кая не-
за да во ле насць тым, што, ска жам, 
не дзе неш та ўпус цi лi, не да гле дзе-
лi, не да ду ма лi?

— Вы ра ша ю чы звы чай на ад ну 
за да чу, на па рад ку дня паў стае ўжо 
дру гая праб ле ма, з якой трэ ба спра-
вiц ца. Каб за пус цiць у ра бо ту цэх 
№ 3 па збор цы эк ска ва та раў, на шы 
спе цы я лiс ты па бы ва лi ў Кi таi, Ра сii, 
Гер ма нii, Iта лii з тым, каб вы ка рыс-
таць во пыт iх за во даў, пе ра няць 
леп шае, ука ра нiць но выя тэх нiч ныя 
на вiн кi ў ся бе.

На прык лад, на су свет най бу даў нi-
чай вы ста ве ў Гер ма нii, якая пра хо-
дзiць адзiн раз у тры га ды, мы на ме цi-
лi тое, над чым трэ ба нам пра ца ваць 
па эк ска ва тар най тэ ма ты цы, да ча го 
iмк нуц ца: па леп шыць элект рыч ны 
склад нiк i ўмо вы ра бо ты ма шы нiс та 
эк ска ва та ра (кам п'ю тар, сiс тэ ма на вi-
га цыi, ка ме ра агля ду за дня га вi ду).

Гэ та па-пер шае. Па-дру гое. Наш 
эк ска ва тар, пра цуе ўжо на аб' ек тах 
«Го мель прам бу да», i яго спе цы я лiс-

ты пад ка за лi нам, што ў на ступ ных 
ма шы нах па жа да на змя нiць, па пра-
вiць, на чым у да лей шым за ся ро дзiць 
ува гу. I мы гэ та зра бi лi на двух эк ска-
ва та рах. Я ўсё гэ та для та го ска заў, 
што не за да во ле нас цi сва ёй ра бо тай 
у цэ лым у нас ня ма. Бы лi i ёсць пэў-
ныя су мнен нi, i, вя до ма ж, без па мы-
лак не абы хо дзi ла ся. Ад нак усё гэ та 
пе ра кры вае кан чат ко вы вы нiк.

— Як га во рыц ца, спа кой нам 
толь кi снiц ца...

— Пра вiль на ска за на. Як i тое, 
што са ма за спа ка ен не — тор маз у 
раз вiц цi. Ад на з за дач за клю ча ец ца 
ў тым, каб ар га нi за ваць на ву чан не 
тых лю дзей, якiя бу дуць пра ца ваць 
на эк ска ва та рах, каб аб слу гоў ван не 
тэх нi кi як у га ран тый ныя, так i пас ля-
га ран тый ныя тэр мi ны пра хо дзi ла на 
на леж ным уз роў нi. Пы тан не ад крыц-
ця та кiх кур саў уз гад ня ец ца з Мi нiс-
тэр ствам ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва i 
бу даў нi чым цэнт рам рэс пуб лi кi.

Якасць i на дзей насць
Гэ та — га лоў нае ў дзей нас цi ка-

лек ты ву. Для ча го мно гае ўжо зроб-
ле на i мно гае ро бiц ца. Сваё мес ца 
тут зай мае акрэ ды та ва ная ла ба ра-
то рыя не раз бу раль на га кант ро лю на 
пра вя дзен не ўльтра гу ка вой дэ фек та-
ло гii, вi зу аль на-ап тыч на га кант ро лю, 
ме ха нiч ных вы пра ба ван няў, асноў на-
га ме та лу i звар ных злу чэн няў.

Сiс тэ ма ме недж мен ту якас цi 
прай шла сер ты фi ка цыю на прад мет 
ад па вед нас цi па тра ба ван няў СТБ 
ISО 9001-2009 i Мас коў скай сiс тэ мы 
даб ра воль най сер ты фi ка цыi ў бу даў-
нiц тве «Мост буд сер ты фi ка ван ня».

УНП 400075771

Ды рэк тар Ігар НІ КІ ЦІН.

На чаль нік тэх ніч на га ад дзе ла Аляк сандр КАЗ ЛОЎ 
і на чаль нік цэ ха № 3 па збор цы эк ска ва та раў Вя ча слаў СМАР ЦАЎ.

Вось яны, ма гут ныя «дзет кі» за во да — 
эк ска ва та ры се рыі ЕТ 2301.

На мі тын гу з на го ды пус ку ў экс плу а та цыю цэ ха № 3 і се рый най вы твор час ці эк ска ва та раў.


