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МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ ІДЗЕ 
ЗАЎ СЁ ДЫ

— Сё ле та споў ні ла ся 48 га доў ад та го 
ча су, як быў за пу шча ны мас ла сыр за вод у 
Ашмя нах. Та ды мы за су ткі маг лі пе ра пра-
ца ваць уся го 20 тон ма ла ка. У тыя ча сы мы 
за бяс печ ва лі спа жы вец кі по пыт на сыр, ма-
ла ко і цэль на ма лоч ную пра дук цыю.

Па трэ бы на сель ніц тва ў ма лоч ных пра-
дук тах уз рас та лі, і па сту по ва за вод па вя лі-
чыў ма гут нас ці пе ра пра цоў кі ў два з па ло вай 
ра зы. Пер шую ма дэр ні за цыю за вод за знаў 
яшчэ ў 1980-я га ды. Бы ло па бу да ва на но-
вае пры ём на-мый нае ад дзя лен не, а ка цель-
ня бы ла пе ра ве дзе на з цвёр да га на вад кае 
па лі ва.

Дру гая ж гла баль ная ма дэр ні за цыя на 
за вод зе па ча ла ся ў 2006 го дзе. Та ды бы ла 
рэа лі за ва на пер шая чар га ін вес ты цый на га 
пра ек та «Ма дэр ні за цыя цэ ха па вы пра цоў цы 
цвёр дых сы роў». Ця пер мы вы ка рыс тоў ва ем 
пе ра да выя су свет ныя тэх на ло гіі. Ужы ва ем 
толь кі вы са ка якас ныя кам па не нты еў ра пей-
скіх вы твор цаў з вы дат най рэ пу та цы яй. Гэ-
та да зва ляе нам па спя хо ва кан ку ры ра ваць 
з пры зна ны мі ў Ста рым Све це май стра мі 
сы ра роб най спра вы: Ні дэр лан да мі, Літ вой, 
Поль шчай, Фін лян ды яй і Укра і най.

Так, учас так па вы пра цоў цы цвёр дых 
сы роў прай шоў праз са праўд ную рэ кан-
струк цыю. Мы за ку пі лі і ўста на ві лі но вую 
аў та ма тыч ную лі нію поль скай вы твор час ці 
мар кі ОBRАM, з да па мо гай якой здо ле лі пе-
ра пра цоў ваць за су ткі ўжо 180 тон ма ла ка і 
вы да ваць 15 тон цвёр дых сы роў ты паў «Ра-
сій ска га» і «Га ланд ска га». Лі нія да зва ляе за-
бяс пе чыць аў та ма тыч ны вы пуск сы ру, пры 
гэ тым усе пра цэ сы кант ра лю юц ца з да па-
мо гай кам п'ю та ра. Та ды ж вы твор чы пра цэс 
іс тот на да па маг ла па леп шыць італь ян ская 
бак та фу га фір мы Frаutесh s.r.l. Дзя ку ю чы 
ёй уда ец ца да бі вац ца вель мі вы со кай сту-
пе ні ачыст кі ма ла ка. Ка э фі цы ент вы да лен ня 
пе ра вы шае 90.

Ця пер на за вод зе пра во дзіц ца рэ кан-
струк цыя ка цель ні з уста ля ван нем но вых 
су час ных кат лоў з вя лі кім ка э фі цы ен там 
ка рыс най дзей нас ці ня мец кай вы твор час-
ці фір мы Bоsсh. Пад час ма дэр ні за цыі бы ла 
ўста ноў ле на но вая кам прэ сар ная, мы цал кам 
па зба ві лі ся ад са ста рэ лай амі яч най тэх на-
ло гіі, якая за ста ла ся нам у спад чы ну ад са-
вец кіх ча соў. Ця пер жа ў нас ёсць воль ныя 
вы твор чыя пля цоў кі. Але пус та ваць яны не 
бу дуць. Іх мы пла ну ем аснас ціць но вым су-
час ным аб ста ля ван нем іс пан скай кам па ніі 
СОRРОRАСІОN FІBОSА ІNTЕRNАСІОNАL. 
На ім мы здо ле ем вы пус каць яшчэ больш 
ві даў сы роў. Наш кант ракт з іс пан ца мі ацэнь-
ва ец ца ў 4 міль ё ны 585 ты сяч еў ра. Ужо пра-
ве дзе на пра цэ ду ра за куп кі, уз гад нен ня. Мы 
зра бі лі па пя рэд нюю апла ту, і зу сім хут ка да 
нас пры едуць і ўста лю юць лі нію іс пан скія ка-
ле гі. Су свет ны ры нак сы роў вель мі на сы ча-
ны, і ад ста ваць ад яго мы не ма ем пра ва: нас 
тут жа пач нуць вы цяс няць кан ку рэн ты.

А гэ та зна чыць, што іс тот на па вя лі чыў ся

АСАР ТЫ МЕНТ ПРА ДУК ЦЫІ
Ця пер наш асноў ны від пра дук цыі — гэ та 

сы ры (як цвёр дыя сы чуж ныя, так і паў цвёр-
дыя) ды мас ла. У гэ та цяж ка па ве рыць, але 

ка та лог на шай сыр най пра дук цыі 30 га доў 
та му аб мя жоў ваў ся толь кі дзвю ма па зі цы-
я мі. Гэ та быў сыр «Ра сій скі» з тлус тас цю 
50% і ня тлус ты сыр для пра мыс ло вай пе ра-
пра цоў кі. За тое ця пер з цэ хаў за во да пад 
мар кай «Сыр ны рай» вы хо дзяць тры дзя сят-
кі сы роў, якія даў но прый шлі ся да спа до бы 
па куп ні кам. Тлус тасць іх — на лю бы густ, 
ад 19 да 55%. Паспяваюць яны на працягу 
10-60 сутак. Вы ключ на мяс цо вай рас пра цоў-
кай стаў га ту нак сы ру «Князь Голь ша».

— На смак гэ ты сыр чымсь ці ад да ле на 
на па мі нае зна ка мі ты «Ра сій скі...»

— Так. Але пры гэ тым ён тан ней шы і 
смач ней шы. Акра мя та го, мы ў наз ву сы ру 

па ста ра лі ся ўклас ці час цін ку на шай гіс то рыі. 
Яна на ўпрост звя за на з Галь шан скім зам-
кам, які ка лісь ці зра біў вя до мым на ўвесь 
свет Ула дзі мір Ка рат ке віч. За мак гэ ты зна-
хо дзіц ца зу сім не да лё ка ад Ашмян...

— А якія ін шыя га тун кі сы роў вы пус кае 
прад пры ем ства?

— У нас вель мі шы ро кі асар ты мент цвёр-
дых сы чуж ных сы роў — га тун кі «Асо бы», 
«Кан та лі», «Сі бір скі», «Тыль зіц кі», «Эда-
мер Прэ мі ум», «Ула дзі мір скі», «Аль бе ры», 
«Бе ла Русь», «Ка ра леў скі», «Ма нас тыр-
скі», «Тра ец кі», «Га ланд скі», «Па ша хон-
скі», «Дуп лет», «Мар му ро вы», «Ві цязь», 
«Сла вян скі эк стра», «Ста ра сла вян скі», 
«Фіт нес-Чыз» і го нар ашмян скіх сы ра дзе-
лаў «Бе ла рус кае зо ла та». У пры ват нас ці, 
сы ры на шых ганд лё вых ма рак «Кан та лі» 
па тэх на ло гіі вы твор час ці ста яць бліз ка да 
ра сій скай гру пы сы роў, а «Фіт нес-чыз» — 
да га ланд скай.

Пра дук цыя Ашмян ска га сы ра роб на га 
за во да атры ма ла сер ты фі ка ты па мно-
гіх між на род ных сіс тэ мах. Гэ та і ме недж-
мент якас ці, які ад па вя дае між на род на му 
стан дар ту СТБ ІSО 9001-2009, і кі ра ван-
не якас цю і бяс пе кай хар чо вых 
пра дук таў на пад ста ве ана-
лі зу ры зы кі і кры тыч ных 
пунк таў (НАССР), і 
між на род ны эка ла-
гіч ны сер ты фі кат 
СТБ ІSО 14001. 
А ўсё гэ та, у 
сваю чар гу, 
с в е д  ч ы ц ь 
пра тое, што 
пра дук цыя 
Ашмян ска-

га сы ра роб на га за во да ад па вя дае су свет-
ным кры тэ ры ям якас ці. 

Пас ля та го, як на прад пры ем стве за пра-
цуе но вая іс пан ская лі нія, да лі ней кі іс ну ю-
чых сы роў да лу чыц ца сыр ты пу Оltеrmаnnі. 
Наш ад дзел мар ке тын гу дас ка наль на вы-
ву чыў спа жы вец кі по пыт і прый шоў да 
вы сно вы, што лепш спы ніц ца на дроб най 
фа соў цы ў 350 гра маў. Ме на ві та та му ён 
бу дзе ад па чат ку роз ніч ным та ва рам, у 
ад роз нен не ад тра ды цый ных ві даў сы роў, 
якія па стаў ля юц ца, як пра ві ла, у буй ных 
га лоў ках. У фір мен най упа коў цы за во да-
вы твор цы ён хут чэй тра піць на пры лаў-
кі ма га зі наў і, як вы нік, да кан чат ко ва га 
спа жыў ца.

— А ці пла нуе прад пры ем ства вы пус-
каць да лі ка тэс ныя ві ды сы роў?

— Тэх на ла гіч на ра біць мы гэ та мо жам. 
Ле тась мы вы ра бі лі па ад ной вар цы (пры-
клад на па ад ной то не) пяць ві даў та кіх 
сы роў: з час на ком, з па пры кай, з па жыт-
ні кам, з вя сен нім зя ле ні вам. Па каш та ваць 
іх мож на бы ло на сыр ным фэс це ў Грод не. 
І больш за ўсіх на вед ні кам сыр най фе е рыі 

спа да баў ся ме на ві та сыр 
з па жыт ні кам. 

Але ў 

іс ну ю чых экана міч ных умо вах зай мац ца 
ма са вай вы твор час цю да лі ка тэс ных сы роў 
нам ня вы гадна. Па-пер шае, на яго на ра-
сій скім рын ку, не ка жу чы ўжо аб бе ла рус-
кім, іс нуе не вель мі вя лі кі по пыт, і та му яго 
кошт аў та ма тыч на пад рас тае. Зна чыць, 
ён па кі шэ ні бу дзе да ступ ны ўжо не кож-
на му. А пра ца ваць на склад мы не хо чам, 
бо стра цім укла дзе ныя гро шы. Па-дру гое, 
іс ну юць асаб лі вас ці тэх на ла гіч на га пра-
цэ су пры вы твор час ці, на прык лад, сы ру 
з па жыт ні кам, ад якіх ады сці не маг чы ма. 
Ро біц ца ён апош няй вар кай, і пас ля гэ та га 
трэ ба мыць аб ста ля ван не. Але ка лі сі ту-
а цыя на рын ку пе ра ме ніц ца, дык ча му б 
та ды не пай сці з ім у на гу?

ПА СПЯ ХО ВАЯ 
АДАП ТА ЦЫЯ 
ДА ЎМОЎ РЫН КУ

— А вось вы пуск цэль на ма лоч-
най пра дук цыі быў згор ну ты яшчэ 

ў 2009 го дзе. На шы мар ке то ла гі, вы-
ву чыў шы сі ту а цыю на рын ку, прый-

шлі да вы сно вы, што больш ра біць яе 
ня ма сэн су. Па-пер шае, по пыт на яе стаў 

ужо не та кі вя лі кі, як ра ней. Па-дру гое, 
з-за гэ та га вы твор часць цэль на ма лоч най 
пра дук цыі пры но сі ла нам іс тот ныя стра ты. 
Рэн та бель насць яе на за вод зе скла да ла 

мі нус 15 пра цэн таў. Да та го ж 
бы ло не мэ та згод на кан ку ры ра-
ваць са сва і мі. Атрым лі ва ла ся, 
што фак тыч на мы да та ва лі яе 
вы пуск за кошт сы роў. Ад гэ тай 
па лі ты кі мы вы ра шы лі ад мо віц ца. 
Цэх, які вы пус каў цэль на ма лоч-
ную пра дук цыю, быў за кры ты. На 
яго мес цы паў стаў но вы мас ла цэх 
па вы твор час ці мас ла су час ным 
ме та дам пе ра пра цоў кі вы са ка-
т лус тых вярш коў.

Два га ды та му мы ак тыў на ўзя-
лі ся за пе ра пра цоў ку сы ро ват кі, 
якую ра ней ад пус ка лі мяс цо вым 
гас па дар кам. Для гэ та га мы па-
бу да ва лі спе цы яль ны цэх. Пе ра-
пра цоў ка і згу шчэн не сы ро ват кі 
ў ім вя дзец ца ме та дам на на філь-
тра цыі на аб ста ля ван ні поль скай 
вы твор час ці. Пра дук цыю мы ад-
праў ля ем на экс парт — як вы нік, 
атрым лі ва ем да дат ко вую ва лют-
ную вы руч ку. Мы раз ліч ва лі, што 
лі нія па вы твор час ці сы ро ват кі 

аку піц ца за тры га ды. Але нам уда ло ся 
зра біць гэ та за два.

ДЗЕ КУ ПІЦЬ 
АШМЯН СКІ СЫР?

— На жаль, знай сці пра дук цыю сы ра ро-
баў з Ашмян у ай чын най роз ніч най сет цы 
ганд лю цяж ка ва та. На ўнут ра ны бе ла рус кі 
ры нак ад праў ля ец ца сён ня пры клад на 6-8% 
вы пу шча най за во дам пра дук цыі. Знай сці яе 
мож на пе ра важ на ў мяс цо вым ганд лі і ў Мін-
ску — знач ная част ка вы ра баў рэа лі зу ец ца 
праз вя до мую ўсім сет ку «Еў ра опт».

А вось больш за 90 пра цэн таў на шых вы-
ра баў ад праў ля ец ца на ве лі зар ны ра сій скі 
ры нак. Геа гра фія най буй ней шых па ста вак, 
на пер шы по гляд, не вель мі раз на стай ная — 
Маск ва, Санкт-Пе цяр бург ды Ва ро неж. Ад-
нак яна з ліш кам кам пен су ец ца шмат міль-
ён ным на сель ніц твам гэ тых га ра доў. Мож на 
су стрэць ашмян скія сы ры і на пры лаў ках 
крам, якія зна хо дзяц ца ў Ка лі нінг рад скай 
воб лас ці. Але ў гэ тым ні чо га дзіў на га ня ма, 
ка лі зір нуць на кар ту — нам тут да па ма гае 
ад нос ная геа гра фіч ная блі засць са ма га за-
ход ня га рэ гі ё на Ра сіі.

ФІ НАН СА ВЫ ДАБ РА БЫТ 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА

Сён ня на прад пры ем стве пра цу юць 
205 ча ла век, што да во лі іс тот на для 15-ты-
сяч на га го ра да. Вы со ка ква лі фі ка ва ныя кад-
ры ве да юць і лю бяць сваю спра ву.

— Ашмян скі сы ра роб ны за вод — фі лі-
ял ААТ «Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі-
нат» — ста ла пра цуе «ў плюс», — га во рыць 
га лоў ны бух гал тар прад пры ем ства Воль га 
Га ну се віч. — Рэн та бель насць про да жу скла-
ла сё ле та за пер шыя тры ме ся цы 8,7%. Ад-
мет на, што за та кі ж пра ме жак ча су ле тась 
рэн та бель насць бы ла ні жэй шай на 0,4%. 
Упэў не на рас це і рэн та бель насць рэа лі за-
ва най пра дук цыі прад пры ем ства — з 9,2% 
да 9,8%. Чыс ты пры бы так да сяг нуў ад зна кі 
ў 5 міль яр даў 582 міль ё ны су праць 2 міль-
яр даў 158 міль ё наў руб лёў ле тась. Ад рэа лі-
за цыі пра дук цыі мы вы ру чы лі 90 міль яр даў 
380 міль ё наў руб лёў, пе ра вы сіў шы пла на вы 
па каз чык на 18,6%.

Па коль кі для нас вель мі важ ны экс парт-
ны склад нік, мы за ці каў ле ны ў тым, каб як 
ма га больш пра дук цыі ад праў ля ла ся за 
мя жу. І па куп ні кі нам да вя ра юць. Лепш за 
ўсё пра гэ та свед чыць аб' ём экс пар ту, які 
ня спын на па вя ліч ва ец ца. Ка лі за пер шы 
квар тал ле тась мы ад пра ві лі пра дук цыі ў 
Ра сію на су му 6 міль ё наў 101 ты ся ча до-
ла раў, то сё ле та ўжо на 26 ты сяч до ла раў 
больш. Агуль ная ж вы руч ка ад рэа лі за цыі 
пра дук цыі за сту дзень, лю ты і са ка вік да-
сяг ну ла ад зна кі ў 90 міль яр даў 380 міль ё наў 
руб лёў су праць 65 міль яр даў 24 міль ё наў 
руб лёў ле тась.
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5МЫ РА ЗАМ — БЕ ЛА РУСЬ

СЫРНАЯ ЖАР-ПТУШКА СЫРНАЯ ЖАР-ПТУШКА 
ЖЫВЕ ТУТЖЫВЕ ТУТ

АШМЯН СКІ СЫ РА РОБ НЫ ЗА ВОД: 

ЗА ЛОГ ПОС ПЕ ХУ — У НЯ СПЫН НАЙ МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ

Го нар Ашмян — мясцовы 
сыраробны за вод, прадукцыя 
якога доб ра вя дома далёка 
за межамі Бе ла ру сі. Гэта і ёсць 
прык лад таго, якім павінна 
быць сучаснае дзяржаўнае 
прадпрыемства — з паспяховым 
збы там вы рабленай прадукцыі, 
дзя ку ю чы ча му забяспечваюцца 
год ныя за роб кі су працоўнікаў, 
а за вод мае небла гую 
рэнтабельнасць 
і няспын на 
мадэрнізуецца. 
Пра тое, 
як прадпрыемства 
прыста соў ваецца 
да ўмоў, якія дыктуе 
бязлі тас ны рынак, 
раска заў у інтэрв'ю 
выка наў ца абавязкаў 
ды рэк та ра Ашмянскага 
сы ра робнага 
завода, фі лі яла 
ААТ «Лідскі ма лоч на-
кансервавы кам бі нат» 
Станіслаў РАЦІНА.

Май стар сы ра роб на га ўчаст ка 
Воль га ЗА ВАД СКАЯ.

ІМІ ГА НА РЫЦ ЦА ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА
ЧАЙ КА Ста ні сла ва, на чаль нік сыр на га цэ ха. За раз яна з'яў ля ец ца най ста рэй-

шай су пра цоў ні цай за во да — пра цы на ім яна ад да ла 42 га ды. Пра ца ва ла за ква-
сач ні цай, май ст рам, пра цяг лы час уз на чаль ва ла праф са юз ны ка мі тэт.

МА КА РЭ ВІЧ Свят ла на, на чаль нік вы твор ча га сек та ра. Ад пра ца ва ла на за-
вод зе 32 га ды.

ЧЫР КОЎ Ула дзі мір, га за элект ра звар шчык. Пра цоў ны стаж на за вод зе — 
42 га ды.

ДЗЕ НІ СЕН КА Іры на, апа рат чы ца пры ём на-апа рат на га цэ ха.
ГАН ЧА РЫК Свят ла на, ін жы нер-мік ра бі ё лаг.
Ёсць на Ашмян скім сы ра роб ным за вод зе і са праўд ная пра цоў ная ды нас тыя 

СТАН КЕ ВІ ЧАЎ-ЛІТ ВІ НО ВІ ЧАЎ.

СА СКАР БОН КІ 
ЎЗНА ГА РОД

2010 год. Дып лом «За ак тыў ны 
ўдзел у вы ста ве-кір ма шы бе ла-
рус кіх та ва ра вы твор цаў» у Вал-
га гра дзе.

2012 год. Гран-пры за ста біль-
ную якасць на кон кур се «Леп шая 
пра дук цыя го да».

2012 год. Пе ра мож ца гра мад-
ска га кон кур су «Леп шая пра дук-
цыя го да» ў на мі на цыі «Сы ры сы-
чуж ныя».

2013 год. Удзель нік пра гра мы 
«100 леп шых та ва раў Ра сіі», лаў-
рэ ат кон кур су «Леп шыя та ва ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на рын ку Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі».

2013 год. Гран-пры за ста біль-
ную якасць на кон кур се «Леп шая 
пра дук цыя го да».

За па стэ ры за цы яй малака 
сочыць апа рат чы ца Наталля ЯНЧ.

Вы канаўца аба вяз каў ды рэк та ра прад пры ем ства Ста ні слаў РА ЦІ НА.

Ка ля вя лі кіх ёміс тас цяў, дзе сыр атрым лівае 
неабход ную коль касць со лі, 

упраў ля ец ца Валянціна МАЦ КОЙЦЬ.

Тут пра цуе апе ратар вытворчас ці 
сы ру Артур МАРКОЎ СКІ.

На чаль нік вы твор ча га сек та ра 
Святлана МАКАРЭ ВІЧ — ад на з тых, 

хто пра цуе на прад пры ем стве даў но і плён на.

Стар шы май стар Іна ГРЫ ШЧАН КА ВА па ка за ла нам па мяш кан не, 
дзе са спя ва юць вя до мыя ашмян скія сы ры.


