
Пін скі мя са кам бі нат

КА ЛЕК ТЫЎ, МОЦ НЫ ТРА ДЫ ЦЫ Я МІКА ЛЕК ТЫЎ, МОЦ НЫ ТРА ДЫ ЦЫ Я МІ

Дзміт рый ГЛУШ КО, май стар каў бас на га цэ ха:
— На кам бі на це пра цую больш за дзе сяць га доў. Прый шоў сю ды пас ля 

за кан чэн ня мя са-ма лоч на га ка ле джа. Па чы наў з са мых прос тых па сад — 
спа чат ку быў ва гаў шчы ком, за тым прай шоў яшчэ шэ раг роз ных пры сту-
пак, спа сці гаў вы твор часць у роз ных пад раз дзя лен нях. З ча сам з' яві ла ся 
жа дан не пра цяг нуць аду ка цыю, за воч на скон чыў Па лес кі дзяр жаў ны ўні-
вер сі тэт. У сям'і рас туць двое дзя цей, з жон кай бу ду ем улас ны дом.

Што пры ваб лі вае на прад пры ем стве? Вя до ма, ёсць мес цы, дзе атрым лі-
ва юць боль шыя за роб кі, але тут ці ка ва пра ца ваць. На ма іх ва чах пра ве дзе на 
вя лі кая ма дэр ні за цыя вы твор час ці. У на шым цэ ху ўста ноў ле на но вае аб ста-
ля ван не, што дае маг чы масць увесь час аб наў ляць асар ты мент пра дук цыі. 
Ка лі да спра вы ста віш ся ад каз на, ве да е це, у ней кі мо мант з'яў ля ец ца азарт, 
хо чац ца зра біць не горш за ін шых, а мо жа, на ват лепш. Усё ж для гэ та га 
ёсць: тэх ніч ныя маг чы мас ці, ка лек тыў ад на дум цаў. Та му ня рэд ка су мес-
ныя з тэх но ла га мі пла ны ўда ец ца рэа лі за ваць — гэ та зна чыць, вы пус ціць 
пра дук цыю, ана ла гаў якой яшчэ ня ма на на шым рын ку. На прык лад, ця пер 
мы вы пус ка ем сы ра вэнджаную каў ба су. Ка лі су стрэ не це та кую пад мар кай 
«Пі кант», вель мі раю па каш та ваць.

Ад кры тае  ак цы я нер нае та ва рыст ва  
«ПІН СКІ МЯ СА КАМ БІ НАТ» пер шае ся-
род прад пры ем стваў мяс ной га лі ны ў 

2002 го дзе бы ло ўда сто е на вы со кай уз на га ро-
ды «Прэ мія ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не 
якас ці» і пер шым  у кра і не ся род іх атры ма ла  
сер ты фі кат ад па вед нас ці  сіс тэ мы якас ці па 
вы твор час ці каў бас ных вы ра баў і пра дук таў  
са сві ні ны і яла ві чы ны згод на з па тра ба ван ня-
мі між на род на га  стан дар ту ІСО-9000. У свой 
час кам бі нат быў за не се ны  на рэс пуб лі кан-
скую Дош ку го на ру як пе ра мож ца спа бор ніц-
тва.  У кон кур се «Леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» пін скія  каў ба сы, са ля мі, па лянд віч кі  
не раз атрым лі ва лі зван не  лаў рэ а та. Тра ды-
цыі вы твор чых да сяг нен няў, асаб лі ва ў га лі-
не якас ці, прад пры ем ства мае  даў нія. Але 
ў на шай гу тар цы пад час су стрэ чы ды рэк тар  
прад пры ем ства  Анд рэй МУ ЛЯР ЧЫК за ся ро-
дзіў сваю ўва гу на ін шых тра ды цы ях,  тых, якія 
апош нім ча сам  за ха ва лі ся не ва ўсіх ка лек ты-
вах: шэф ства ста лых ра бот ні каў  над на віч ка-
мі, пе ра ем насць  во пы ту, тры ва лыя су вя зі  з 
про філь най на ву чаль най  уста но вай.

Прад пры ем ства, дзе ці ка ва пра ца ваць

Ад по ля — 
да пры лаў ка
У па пя рэд няй гу тар цы з на мі 

Анд рэй Ула дзі мі ра віч Му ляр чык 
пад крэс ліў, што перс пек тыў ны шлях 
раз віц ця лю бо га прад пры ем ства за-
клю ча ец ца ў ства рэн ні мак сі маль-

на поў на га цык ла. Гэ та зна чыць, 
ня бла га мець сваю сы ра ві ну, у 
якас ці якой упэў не ны, пе ра пра-
цоў ваць яе і па маг чы мас ці пра-
да ваць га то вы пра дукт па куп ні-
ку. Вось та кі лан цу жок з'я віў ся, 
ка лі да мя са кам бі на та да лу чы-
лі саў гас. Пра віль ней ска заць, 
лан цу жок не з'я віў ся, яго ства-
ра лі вя лі кай пра цай і не ма лы мі 
ўлас ны мі ін вес ты цы я мі.

Саў гас «ХХІV парт з'езд» стаў 
фі лі ялам мя са кам бі на та «Не-
вель» у вёс цы Жыд ча ў 2005 
го дзе. Ту ды ўкла лі вя лі кую част-
ку аба рот ных срод каў — перш 
за ўсё на рэ кан струк цыю жы-
вё ла га доў чых па мяш кан няў і 
за куп буй ной ра га тай жы вё лы. 
Куп ля лі і тэх ні ку. У гас па дар цы 

4089 гек та раў сель гас угод дзяў, якія 
трэ ба апра цоў ваць і за бяс печ ваць 
кар ма мі жы вё ла га доў чую га лі ну. 
Та му за апош нія га ды на бы та ка ля 
140 адзі нак тэх ні кі і пры чап но га ін-
вен та ру. Ця пер на па лях «Не ве ля» 
пра цуе на ват «Джон Дзір», а так са-
ма леп шыя ай чын ныя трак та ры.

Ста так буй ной ра га тай жы вё лы 
вы рас амаль утрая, ця пер яго скла-
да юць больш за 3500 га лоў. Ёсць 
і 140 ко ней так зва най па лес кай 
па ро ды, якіх тут га ду юць для за ха-
ван ня ге на фон ду і якіх па стаў ля юць 
на мя са кам бі нат для вы ра бу каў бас 
вы шэй ша га га тун ку. Сё ле та ўсту піў 
у строй но вы жы вё ла га доў чы комп-
лекс на 720 ка роў. Пры ім ця лят нік 
на 400 га лоў, сан пра пуск нік — усё 
раз ме шча на на ад ной тэ ры то рыі 
ў Жыд чы, асна шча на вы со ка пра-
дук цый ным ім парт ным аб ста ля ван-
нем. Без пе ра больш ван ня мож на 
ска заць, што гэ та но вае сло ва ў 
вы твор час ці ма ла ка і мя са.

Важ на, што ця пер і ўмо вы для ра-
бо ты лю дзей на блі жа ны да га рад ской 
вы твор час ці. Ця пер «Не вель» — ад-
но з леп шых сель гас прад пры ем стваў 
Пін ска га ра ё на. Аг ра га ра док Жыд ча з 
на сель ніц твам больш за 600 ча ла век 
уяў ляе са бой пры го жы і да гле джа-
ны на се ле ны пункт. У яго са цы яль-
на-куль тур нае раз віц цё гас па дар ка 
так са ма ўклад вае пэў ныя срод кі.

Сён ня фі лі ял «Не вель» вы пус-
кае больш за 700 тон мя са за год. І 
ліч бы ня змен на рас туць. Як і рас це 
вы твор часць на мя са кам бі на це. І на 
па рад ку дня — раз віц цё фір мо ва га 
ганд лю. Свае кра мы пад ганд лё вай 
мар кай «Пі кант» ёсць у Пін ску, Сто-
лі не, Іва на ве. Уся го кам бі нат мае во-
сем улас ных ганд лё вых пунк таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
Але на ДАЎ ЖА НОК,

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА (фо та). 
УНП 200301991

Ды рэк тар ад кры та га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Пін скі мя са кам бі нат» 
Анд рэй МУ ЛЯР ЧЫК.

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва — ад но з буй ней шых прад пры ем стваў Пін ска. Тут пра цуе 
ты ся ча ча ла век. Ка лек тыў да во лі ма ла ды: ся рэд ні ўзрост не да ся гае і са ра ка га доў. Пры гэ тым 
больш за па ло ву пра цаў ні коў ма юць вы шэй шую і ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю. Па га ва рыў шы 
з ра бот ні ка мі, мы пе ра ка на лі ся, што для лю дзей тут ство ра ны доб рыя бы та выя ўмо вы. Ёсць па коі 
ад па чын ку, ду ша выя. Ста ло вая, дзе смач на га ту юць і пра па ну юць стра вы па пры маль ных цэ нах, 
дзей ні чае як пункт гра мад ска га хар ча ван ня ад кры та га ты пу. Гэ та зна чыць, ска рыс тац ца ёй мо гуць 
усе га ра джа не. На тэ ры то рыі кам бі на та ёсць кра ма.

Як рас ка за ла стар шы ня пра фка ма кам бі на та Лю боў МА ТУЛЬ КІ НА, для зруч нас ці су пра цоў ні каў 
ад кры ты ста ма та ла гіч ны ка бі нет. Ка лек тыў ным да га во рам пра ду гле джа на ма раль нае і ма тэ ры яль-
нае за ах воч ван не. Да па мо га аказ ва ец ца і тым пра цаў ні кам, хто ўжо на за слу жа ным ад па чын ку. 
Ува гай ка лек ты ву ка рыс та юц ца ма ла дыя ма мы, шмат дзет ныя сем'і, тыя, хто пра цяг вае ву чо бу без 
ад ры ву ад вы твор час ці. Ка ра цей ка жу чы, кож ны з ра бот ні каў мае поў ны са цы яль ны па кет.

— Асаб лі вас цю на ша га прад пры ем ства з'яў ля ец ца тое, што мы пра цу ем у звяз цы з на ву чаль най 
уста но вай, — за ўва жыў ды рэк тар мя са кам бі на та Анд рэй Му ляр чык. — Для нас ка ледж мя са-ма-
лоч най пра мыс ло вас ці — сур' ёз ны парт нёр. Больш за 30 пра цэн таў ад усіх пра цаў ні коў кам бі на та 
— вы пуск ні кі ка ле джа. Ка ле гі, ду маю, зра зу ме юць мя не, 
на коль кі апош няе важ на. Сён ня мы не ма ем не да хо пу ў 
ква лі фі ка ва ных кад рах.

Вось што ска за лі са мі пра цаў ні кі кам бі на та, з які мі 
да вя ло ся па гу та рыць.

Ле а нід НІ КІ ПОР ЧЫК, ін жы нер-ме ха нік каў бас на га цэ ха:
— На кам бі на це пра цую даў но і па ро ду ра бо ты ўвесь час кан так тую з мо лад-

дзю, юна ка мі, якія пры хо дзяць да нас на прак ты ку з ка ле джа. Тры ча ла ве кі з 
гэ та га вы пус ку ма ем на мер за браць на пра цу. Яны ся бе ўжо за рэ ка мен да ва лі. 
Па хо дзіць хло пец ты дзень-дру гі на прад пры ем ства, і ад ра зу ві даць, бу дзе з яго 
спе цы я ліст ці не. Ця пер мо ладзь вель мі ін фар ма ва ная, як той ка заў, пра су ну-
тая ў пы тан нях ін тэр нэт на га рэ сур су ды ін шых да сяг нен няў цы ві лі за цыі. Але ж 
і ў су час ным гра мад стве ні хто не ад мя няў каш тоў насць пра ца ві тас ці, імк нен ня 
спа сці гаць пра фе сію. А гэ тым, на жаль, мо гуць па хва ліц ца не ўсе прад стаў ні кі 
юна га па ка лен ня. І ка лі на прак ты ку трап ляе ма ла ды ча ла век, які толь кі імк-
нец ца ад быць аба вяз ко выя га дзі ны, гэ та вы клі кае пэў нае шка да ван не. Ка лі ж 
у цэх пры хо дзіць юнак, што цяг нец ца да тэх ні кі, ста ра ец ца дай сці да сут нас ці 
спра вы, спа сціг нуць не толь кі асно ву, але і пэў ныя ню ан сы, мы та кім ра ду ем ся 
і ўся ляк да па ма га ем.

На прык лад, як прак ты кан ту гэ та га го да Ва сі лю Га лаў чу ку. Хло пец мае пэў ныя 
тэх ніч ныя здоль нас ці, да та го ж не гуль тай, лю бую да ру ча ную спра ву зро біць, а 
дзе трэ ба, не па са ро ме ец ца спы таць. Кам бі нат пра цуе на су час ным ім парт ным аб-
ста ля ван ні. Зра зу ме ла, што на ват са мы ста ран ны на ву чэ нец ка ле джа не спа сціг не 
ўсё на за ня тках. Урэш це, для гэ та га іс нуе прак тыч нае на ву чан не. Ка лі на шы прак-
ты кан ты по тым зда юць за лі кі ці іс пы ты, то, зда ра ец ца, вы клад чы кі тэ ле фа ну юць 
нам, каб пра кан суль та вац ца. Бо іх ма тэ ры яль ная ба за пры кмет на ад стае ад ба зы 
прад пры ем ства. У нас жа па ста ян на пра во дзіц ца ма дэр ні за цыя. Цэ хі асна шча ны 
вы со ка пра дук цый ным аб ста ля ван нем. Ёсць усе ўмо вы для раз віц ця ма ла до га спе-
цы я ліс та, рос ту яго па кар' ер най лес ві цы.

Свят ла на ЖЫД КАЯ, 
ін жы нер па ар га ні за цыі і 
пла на ван ні пра цы:

— На кам бі на це я пра-
цую дру гі ме сяц. Пад час 
ву чо бы ў Па лес кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це па 
спе цы яль нас ці «Эка но-
мі ка і кі ра ван не на прад -
пры ем стве» пра хо дзі ла 
тут вы твор чую і пе рад-
дып лом ную прак ты ку. За 
гэ ты час пры кі пе ла ду шой 
да ка лек ты ву. Мне ат мас-
фе ра вель мі спа да ба ла ся: 
шчы расць, пра ста та ў ста-
сунках. На гле дзіш ся, бы-
вае, ця пе раш ніх філь маў 
пра скла да нас ці ўза е ма ад-
но сі наў у ка лек ты ве, пра, 
мяк ка ка жу чы, не зда ро вую 
кан ку рэн цыю ў ба раць бе 
за кар' ер ную пры ступ ку, 
дык страш на ва та ста но-
віц ца. А тут я ўба чы ла зу-
сім ін шае, як з са вец кіх 
філь маў: уза е ма вы руч ку, 
па ва гу. Лю дзі доб ра зыч лі выя, ці ка ва жы вуць. Ве да е це, што мя не, 
прак ты кант ку, рас чу лі ла? Пе рад свя там пра во дзі лі кон курс ма-
люн каў дзя цей су пра цоў ні каў. На ра дасць ма лым і да го на ру мам 
і та таў бы ло шмат пры зоў і роз ных за ах воч ван няў. А пе рад Но вым 
го дам быў кон курс экс клю зіў ных ёлак. І ўсе ўба чы лі, якія ра ман ты кі 
і мас та кі на шы сле са ры, іх ме та ліч ныя дрэ вы на якіх-не будзь арт-
вер ні са жах дак лад на атры ма лі б ад зна ку. Ка ра цей ка жу чы, лю дзі 
ўме юць не толь кі доб ра пра ца ваць, але і жыць ці ка ва.

Праў да, пас ля атры ман ня дып ло ма я ўсё ж кры шач ку ба я ла ся. 
Ад на спра ва, ка лі важ да юц ца з прак ты кант кай, а з га то вым, хай і 
ма ла дым, спе цы я ліс там, ду ма ла, ужо ні хто не бу дзе. Але су мнен ні 
ака за лі ся мар ны мі. Я ма гу па ды сці да лю бо га з ка лег, ста рэй ша га 
за мя не, за даць пы тан не, па пра сіць неш та па тлу ма чыць, і ні ко лі не 
су стра ка ла ад мо вы. Ка ра цей, пра ца ваць мне ці ка ва. Ска жу па сак-
рэ це: муж, які пра цуе на ін шым прад пры ем стве, мне на ват крыш ку 
зайз дрос ціць ці, пра віль ней ска заць, ра ду ец ца за мя не.

Да вед ка
У на шай кра і не, ба дай што, не зной дзеш та ко га ча ла ве ка, які б не 

чуў ні чо га пра гэ тае прад пры ем ства ці не ба чыў яго пра дук цыю. Хол-
дынг «АМКА ДОР» — гэ та буй ней шы вы твор ца да рож на-бу даў ні чай, 
ка му наль най, сне га пры бі раль най, аэ ра дром най, ляс ной, сель ска гас-
па дар чай, тор фа зда бы валь най і ін шай спе цы яль най тэх ні кі і аб ста-
ля ван ня. Сён ня ў хол дынг ува хо дзіць 14 прад пры ем стваў з пра вам 
юры дыч най асо бы. Ся род іх і за кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Амка дор-Пінск», аб спра вах яко га нам рас каз вае яго ды рэк тар 
Мі ха іл Аляк санд ра віч Бут-Гу са ім. Пра цуе ён на прад пры ем стве ўжо 
17 га доў (у тым лі ку кі раў ні ком яго — больш за два га ды).

Этап за эта пам
— Мі ха іл Аляк санд ра віч, за кры та-

му ак цы я нер на му та ва рыст ву «Амка-
дор-Пінск» се лё та спаў ня ец ца 20 га доў. 
Прад пры ем ства ма ла дое. Якая асноў-
ная мэ та яго дзей нас ці?

— Ажыц цяў лен не гас па дар чай дзей-
нас ці і атры ман не пры быт ку ад яе. Ка лі 
азір нуц ца на зад, мож на ска заць, што мы 
прай шлі пэў ны этап раз віц ця, што за 20 
га доў іс на ван ня прад пры ем ствам зроб ле на 
ня ма ла. Ка лек тыў фар мі ра ваў ся па сту по-
ва, і са мае вя лі кае да сяг нен не на ша ў тым, 
што ён друж ны, згур та ва ны. У ім за раз 480 
ча ла век. Спе цы я ліс ты, а ў асноў ным яны 
ма юць ме та ла апра цоў чы про філь, па да-
бра ны вы со кай ква лі фі ка цыі па кож ным 
на прам ку дзей нас ці. У нас моц ны лі ней на-
тэх ніч ны пер са нал, свая кан струк тар ская, 
тэх на ла гіч ная і ўсе ас тат нія служ бы, без 
якіх прад пры ем ства пра ца ваць не мо жа. 
Па чы на лі з вы пус ку па груз чы ка-эк ска ва-
та ра на ба зе трак та ра. Гэ та пра дук цыя 
— ад на з асноў ных, якая вы пус ка ец ца і 
ця пер. За тым мы асво і лі вы пуск ма шын-
сне га ачы шчаль ні каў. А пас ля, як той ка заў, 
пай шло-па еха ла. З го ду ў год па вя ліч ва лі 
аб' ёмы вы твор час ці, па шы ра лі асар ты мент 
тэх ні кі, ма дэр ні за ва лі ма шы ны, ра бі лі іх 
больш су час ны мі, больш пра дук цый ны мі. 
Сён ня за ва ро ты прад пры ем ства роз ным 
га лі нам гас па да ран ня кра і ны і за меж жа мы 
па стаў ля ем звыш пя ці дзе ся ці най мен няў 
пра дук цыі роз най ма ды фі ка цыі.

Та кія роз ныя ма шы ны
— А гэ та, на пэў на, азна чае, што ў вас 

не каль кі на прам каў дзей нас ці. Ці не так?
— Аб са лют на пра віль на. Пер шы на-

пра мак — да рож на-бу даў ні чая тэх ні ка: 
па груз чы кі, па груз чы кі-эк ска ва та ры, па-

За кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«АМКА ДОР-ПІНСК»
225710, вул. Да ста еў ска га, 7, 
г. Пінск Брэсц кай воб лас ці
Тэл./факс (0165) 37-13-63, 37-13-46
e-maіl amkodor@brest.by

На свае во чы
Ёсць што па ба чыць на прад пры ем стве, ад чуць яго ра бо чы пульс. 

На шым гі дам па за вод зе быў сам ды рэк тар. Ён шмат што нам па ка заў, 
шмат пра што апа вя даў. За ча ра ва ныя, агле дзе лі мы ма гут ны зем ля воз 
«Амка дор 20232», які ство ра ны зу сім ня даў на. У кон кур се «Леп шыя 
та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь-2012» ён пры зна ны на він кай го да. Гру за-
па ды маль насць ма шы ны — аж но 24 то ны. Але гэ та не са мае га лоў нае 
ў ім. Ён сва бод на пра хо дзіць там, дзе не пра е дзе ні я кая ін шая ма шы на: 
па ба ло тах, мерз ла це і г. д. Гэ та не за мен ны па моч нік пры пра клад цы 
наф та- і га за пра во даў. Атры ма ла ся ма шы на на ўзроў ні су свет ных ана ла-
гаў. Прад пры ем ства рых туе да ку мен та цыю на зем ля во зы яшчэ боль шай 
гру за па ды маль нас ці.

А ўзяць кран-бэль ку гру за па ды маль нас цю 10 тон і шы ры нёй пра лё та 
18 мет раў, вы раб ле ны пін скі мі амка до раў ца мі і ўста ноў ле ны на прад-
пры ем стве! Кран гэ ты — на дзей ны і лёг кі ў кі ра ван ні, і ў ад роз нен не 
ад свай го ста рэнь ка га кра на-су се да, удвая ляг чэй шы і спа жы вае ку ды 
ме ней элект ра энер гіі.

На зі ра лі мы і за хо дам да бу до вы но ва га цэ ха пло шчай 20 ты сяч 
квад рат ных мет раў. Там зроб ле на ўжо чар на вое бе та на ван не пад ло гі, 
за ме не ны акон ныя бло кі на шкло па ке ты, ро біц ца ўцяп лен не вон ка вых 
сцен, а ўся рэ дзі не бу дын ка ідзе пад рых тоў ка да вы ра бу пад ло гі верх ня га 
слою еў ра пей ска га ўзроў ню.

Сё ле та бу дзе за кон ча на і бу даў ніц тва ад мі ніст ра цый на-бы та во га кор-
пу са. Там з'явяц ца ста ло вая на 100 па са дач ных мес цаў, ме ды цын скі 
пункт, ка бі не ты для май строў, бы та выя па коі. Уся пра ект ная ца на бу даў-
ніц тва — звыш 200 млрд руб лёў.

Твор чы по шук — кож ны дзень
Мі ха іл Аляк санд ра віч 

на зы ваў нам проз ві шчы 
мно гіх пра цаў ні коў за во да, 
якія ро бяць вя лі кі ўнё сак у 
агуль ную спра ву, і рэ ка-
мен да ваў нам су стрэц ца з 
на чаль ні кам кан струк тар-
ска га ад дзе ла Аста фі ча-
вым В. П., што мы і зра бі лі. 
Вік тар Паў ла віч пра цуе на 
прад пры ем стве ўжо 19 га-
доў і з цеп лы нёй рас каз вае 
пра свой ка лек тыў, у якім 
15 ча ла век.

Гэ та спе цы я ліс ты роз-
на га ўзрос ту, вы со кай 
ква лі фі ка цыі, якія ў твор-
чым по шу ку кож ны дзень. 
Яны ра зу ме юць, што з'яў-
ля юц ца са мым пер шым і 
га лоў ным звя ном у ства-
рэн ні тэх ні кі: якую ма шы-
ну яны спра ек ту юць, та-
кая яна і бу дзе. А ма шы-
ны «Амка до ра-Пінск», як 
усім вя до ма, вы дат ныя.

Зна чыць, кан струк та ры пра цу юць з вы со кай ад каз нас цю. Акра мя 
та го, што яны рас пра цоў ва юць но выя ві ды тэх ні кі, дык яшчэ су пра ва-
джа юць яе ў се рый ную вы твор часць, каб ад па вя да ла шэ ра гу па тра-
ба ван няў: не вы хо дзі ла за цэ на выя рам кі, бы ла тэх на ла гіч най, каб яе 
мож на бы ло спа кой на вы ра біць у цэ ху і са браць, каб яна ад па вя да ла 
су свет ным ана ла гам. І гэ та кан струк та рам уда ец ца. У гэ тым — ра дасць 
іх, са праўд ных твор цаў.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, він шую ка лек тыў, усіх ка лег і парт-
нё раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь з пра фе сій ным свя там — Днём ма шы-
на бу даў ні ка, а зем ля коў-пін чу коў — з Днём го ра да.

груз чы кі на ўлас ных ша сі. Ся род но вых ма-
шын гэ та га на прам ку — па груз чы кі ма дэ лі 
«Амка дор-371» гру за па ды маль нас цю 6 і 
7 тон, а так са ма па груз чык-эк ска ва тар на 
ўлас ным ша сі ма дэ лі «Амка дор-732». Дру-
гі на пра мак — сне га ачы шчаль ная тэх ні ка 
не каль кіх ма ды фі ка цый, якая вы пус ка ец ца 
ў да во лі вя лі кай коль кас ці. На прык лад, ле-
тась мы вы ра бі лі 180 сне га пры бі раль ных 
ма шын ма дэ лі А-37, 130 з якіх па стаў ле на 
ў ста лі цу Ра сіі, а ў 2011 го дзе 40 та кіх ма-
шын па стаў ле на ў Санкт-Пе цяр бург. Сё ле-
та пад пі са ны кант ракт на па стаў ку 30 та кіх 
ма шын у Ка зах стан, ча ка ем за каз ад туль 
яшчэ на 15. Ёсць за ка зы на гэ тую тэх ні ку 
і ад Укра і ны.

Вя до ма ж, што больш за ўсё ў на зва-
ных ма шы нах па трэ бу мае Ра сія, і мы не 
толь кі свое ча со ва вы кон ва ем да га во ры 
на па стаў ку іх ту ды, а ста ра ем ся ства раць 
но выя, іна ва цый ныя іх узо ры. На прык лад, 
ле тась на буй ней шай на пост са вец кай 
пра сто ры вы ста ве ў Маск ве «Бу даў ні чая 
тэх ні ка і тэх на ло гіі-2012» мы дэ ман стра ва-
лі ў лі ку ін шых ма шын сне га ачы шчаль нік 
«АМКА ДОР 9531 М». У яго па леп ша ны 
ды зайн, эр га на міч ная ка бі на, су час нае 
ша сі на ба зе ма гут най ма шы ны «Урал», 
зме не ная сіс тэ ма на вес кі ра бо ча га аб-
ста ля ван ня. Ён асна шча ны так са ма змен-
ным фрэ зер ным ра бо чым ор га нам, што 
па вы шае пра дук цый насць ма шы ны на 30 
пра цэн таў, і г.д. Та кія ма шы ны не ацэн ныя 
для ад кід ван ня вя лі кай коль кас ці сне гу, 
са бра на га ін шы мі сне га ачы шчаль ні ка мі з 
уз бо чын да рог, для рас чыст кі аэ ра дро маў, 
за сне жа ных да рог і г.д.

Ма шы ны для фрэ зе ра ван ня ас фаль-
та-бе тон на га па крыц ця і ямач на га ра-
мон ту — гэ та яшчэ адзін з на прам каў 
дзей нас ці ка лек ты ву. Да рэ чы, на той жа 
ле таш няй вы ста ве ў Маск ве ўва гу на-

вед ні каў пры цяг ну ла на ша фрэ зер ная 
ма шы ны «АМКА ДОР 8048» М тым, што 
ра бо чае аб ста ля ван не яе мо жа пе ра соў-
вац ца ў па пя роч ным на прам ку, дзя ку ю чы 
ча му ёсць маг чы масць фрэ зе ра ваць ка ля 
бар дзю раў, што ро біць ма шы ну не за мен-
най у го ра дзе для лік ві да цыі ка лей нас ці 
на пры пын ках транс пар ту і ка ля свят-
ла фо раў.

Мы пра па ноў ва ем спа жыў цам так са ма 
шы ро кую на менк ла ту ру тэх ні кі для тор-
фа зда бы чы, а так са ма 7 ма дэ ляў кат коў 
са ма ход ных для ўшчыль нен ня грун то ва га 
і ас фаль та-бе тон на га па крыц ця ма сай да 
16 тон, мас та выя кра ны і кран-бэль кі гру за-
па ды маль нас цю 10 тон і ін шую тэх ні ку.

— Якая геа гра фія па ста вак ва шай 
тэх ні кі?

— Шы ро кая. Акра мя на шай рэс пуб лі кі, 
гэ та Ра сія, Укра і на, Ка зах стан, Уз бе кі стан, 
а так са ма Ве не су э ла, ку ды, на прык лад, 
бы ло зроб ле на ўжо 6 ад гру зак на шай тэх-
ні кі. Ця пер пе ра хо дзім з гэ тай кра і най на 
ін шы ўзро вень су пра цоў ніц тва. Там па бу-
да ва ны за вод для збор кі да рож на-бу даў-
ні чай тэх ні кі ў асноў ным на ша га хол дын гу, 
дзе да мі нуе пра дук цыя пін ска га за во да: 
па груз чы каў гру за па ды маль нас цю сем тон 

і кат коў ас фаль тных і грун та вых: вя дзём 
пе ра мо вы з Пры бал ты кай і рых ту ем ся да 
па ста вак ма шын у Еў ро пу.

— Трэ ба ду маць, што вы ак тыў на 
раз ві ва е це сіс тэ му сэр віс на га су пра ва-
джэн ня сва ёй тэх ні кі...

А без гэ та га не маг чы ма. У кож най воб-
лас ці на шай рэс пуб лі кі ма юц ца ганд лё ва-
сэр віс ныя цэнт ры, а ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
— у кож ным рэ гі ё не — та ва ра пра вод ная 
сет ка дыс трыб' ю та раў і ды ле раў ад ААТ 
«Амка дор» і ад нас. Гэ та азна чае, што ўсе 
амка до раў скія ма шы ны зна хо дзяц ца там 
пад піль най ува гай, за бес пя чэн не тэх ні кі 
ідзе без за тры мак і па ру шэн няў тэр мі наў. 
Па та кіх жа пры кме тах ство ра ны дыс трыб'-
ю та ры ва Укра і не, у Ка зах ста не, Уз бе кі-
ста не.

— Ці ад чу ва е це вы па трэ бу ў кад-
рах?

— Пэў ны дэ фі цыт іх ма ец ца і ся род ін-
жы нер на-тэх ніч ных ра бот ні каў, і ра бо чых 
та кіх пра фе сій, як то ка ры і звар шчы кі. Спе-
цы я ліс таў ра бо чых пра фе сій мы рых ту ем 
у пад шэф ным ка ле джы ма шы на бу да ван ня 
па на шых за яў ках. На ву чан не па ра бо чых 
пра фе сі ях так са ма пра во дзім у ся бе на 
прад пры ем стве.Толь кі фак ты

Га лоў ным у вы твор чай стра тэ гіі 
ЗАТ «АМКА ДОР-ПІНСК» 
з'яў ля ец ца ба раць ба за вы со кую 
якасць пра дук цыі. І гэ та — не ло зунг 
прад пры ем ства, а па ста ян ны кло пат
уся го ка лек ты ву, які ўка ра ніў 
і сер ты фі ка ваў сіс тэ му ме недж мен ту 
якас ці на ад па вед насць 
па тра ба ван ням МС ІСО 5001:200 у 
да чы нен ні да рас пра цоў кі, вы ра бу, 
рэа лі за цыі і га ран тый на га 
аб слу гоў ван ня да рож на-бу даў ні чай, 
ка му наль най, сне га пры бі раль най 
і спе цы яль най тэх ні кі. Усе ма дэ лі 
се рый на вы пус ка е май тэх ні кі 
і іх ма ды фі ка цыі ма юць сер ты фі ка ты 
ад па вед нас ці На цы я наль най 
сіс тэ ме сер ты фі ка цыі 
і сер ты фі ка цыі ДАСТ Р.
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Віктар БОЙКА, Але на ДАЎ ЖА НОК. Фота Надзеі БУЖАН.

Толь кі фак ты
Лаў рэ а та мі кон кур су 
«Леп шыя та ва ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
2012 го да» бы лі 
пры зна ны се рый ная 
ма шы на па гру зач ная 
ўні вер саль ная 
«Амка дор-37» 
і но вая рас пра цоў ка — 
зем ля воз 
«Амка дор 20232». 
Тры га ды за пар 
ЗАТ «Амка дор-Пінск» 
з'яў ля ец ца ад ным 
з лаў рэ а таў аб лас но га 
кон кур су ў га лі не 
якас ці пра дук цыі.

Брыгада слесараў па зборцы тэхнікі на базе трактара МТЗ 
Анатоль ГЛАДУН, Генадзь СУЛЬЖЫЦ, Сяргей БОНДЗIЧ, Алег ШАЎЧУК, Мікалай ГРАМАДА (брыгадзір), Аляксандр КЛIМАВЕЦ.

На чаль нiк кан струк тар ска га ад дзе ла Вiк-
тар АСТА ФI ЧАЎ i вя ду чы iн жы нер-кан струк-
тар Ула дзi мiр АЛЯК СЕЙ ЧЫК аб мяр коў ва юць 
кан струк тар скае ра шэн не ўдас ка на лен ня 
гiд ра сiс тэ мы эк ска ва та ра-па груз чы ка.

Фрэ зе роў шчык Аляк сандр БА ЦЮШ КА 
рых туе дэ та лi для ўчаст ка но вай тэх нi кi.

Сле са ры ме ха на збо рач ных ра бот 
Анд рэй КОР СУН i Юрый КА ЗАК (зле ва 
на пра ва) бя руць удзел у на ра джэн нi ўнi-
вер саль на га па груз чы ка.

Ды рэк тар Мі ха іл БУТ-ГУ СА ІМ.

НА ЎЗРОЎНІ 
СУСВЕТНЫХ АНАЛАГАЎ
«Амка дор-Пінск»:
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