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Ад ной чы ў мі ну лым...Ад ной чы ў мі ну лым...  ��

РАЗ ВІ ВА ЛІ СЯ РАЗ ВІ ВА ЛІ СЯ 
СА МІСА МІ

У ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя 
ад чу ва ла ся вост рая не аб ход насць 
бу даў ніц тва аб' ек таў вы твор ча га і 
са цы яль на га пры зна чэн ня. Ад па-
вед ныя прось бы кі раў ні коў мяс цо-
вых ор га наў ула ды зай ме лі плён, і 
1 ве рас ня 1969 го да на кар це Пін-
шчы ны з'я ві ла ся но вая бу даў ні чая 
ар га ні за цыя, якая ўнес ла вя лі кі 
ўклад у са цы яль на-эка на міч нае 
раз віц цё рэ гі ё на і доб ра ўпа рад ка-
ван не яго на се ле ных пунк таў. Сё-
ле та прад пры ем ству ўжо споў ні ла-
ся 45 га доў.

Ар га ні за цыя та ды атры ма ла 
наз ву «Пін ская ПМК-2 Брэсц ка га 
«Аб лміж кал гас бу да», і яе ка лек тыў 
на стой лі ва пра ца ваў над ства рэн-
нем улас най ма тэ ры яль на-тэх ніч-
най ба зы, спра вяд лі ва мяр ку ю чы, 
што без доб рай тэх ні кі не маг чы ма 
вы кон ваць бу даў ні ча-ман таж ныя 
ра бо ты. Ад нак прай шло ня ма ла ча-
су, спат рэ бі лі ся на ма ган ні мно гіх 
кі раў ні коў і ка лек ты ву ар га ні за цыі, 
перш чым ба за ка ло ны зда бы ла 
ця пе раш нія вы гляд і асна шчэн не, 
якія ад каз ва юць стро гім су час ным 
па тра ба ван ням. Але, вя до ма, усе 
гэ тыя га ды ПМК зай ма ла ся ўзвя-
дзен нем аб' ек таў спа чат ку толь кі 
ў Пін скім, а за тым і ў Іва наў скім, 
Лу ні нец кім, Сто лін скім ра ё нах.

Не каль кі ра зоў мя ня лі ся наз вы 
прад пры ем ства. У 1988 го дзе яно 
ста ла Пін скай СПМК-11 Брэсц ка га 
аб лсель бу да.

Ба сейн фіз куль тур на-спар тыў на га комп лек су 
«Аква ма рын» у Сто лі не, 

у бу даў ніц тве яко га пры ма ла ўдзел Пін ская СПМК-11.

КІ РАЎ НІК ГО ДА
Іван ЮШ КЕ ВІЧ, на чаль нік уні тар на-

га прад пры ем ства «Пін ская СПМК-11», 
здзі віў мя не сва ёй сціп лас цю. «Мы не пры-
звы ча і лі ся хва ліц ца, — га во рыць кі раў нік. 
— Так, бу ду ем шмат ча го. За апош ні час ў 
Сто лін скім ра ё не ўдзель ні ча лі ў бу даў ніц-
тве фіз куль тур на-азда раў лен ча га комп-
лек су ў вёс цы Аль ша ны і фіз куль тур на-
спар тыў на га комп лек су «Аква ма рын» у 
Сто лі не. Гэ та маш таб ны аб' ект, дзе ёсць 
два ба сей ны, за ла для гуль ня вых ві даў 
спор ту і ін шыя па мяш кан ні».

Гэ ты ча ла век 
прый шоў на прад-
пры ем ства яшчэ 
май страм у 1978 го-
дзе, а на чаль ні кам 
стаў толь кі ў 2009-м. 
Пры гэ тым вя лі кі 
прак тыч ны во пыт 
да зво ліў пры вес ці 
СПМК да шматлікіх 
пе ра мог: па вы ні ках 
пра цы бу даў ні чых 
ар га ні за цый кра ін 
СНД у 2011 і 2012 
га дах установа за-
ва я ва ла дып лом пе-
ра мож цы 6-га і 7-га 
між на род ных кон-
кур саў на леп шую 
бу даў ні чую і пра ект-
ную ар га ні за цыю, прад пры ем ства бу даў-
ні чых ма тэ ры я лаў і бу дін дуст рыі. А сам 
Іван Юш ке віч у 2011 го дзе быў пры зна ны 
кі раў ні ком го да ся род суб пад рад ных ар-
га ні за цый.

БЕЗ ІХ АБ' ЕКТ 
НЕ ЗДА ДУЦЬ

Але вер нем ся трош кі ў мі ну лае. Па дзея, 
якая ад бы ла ся ў 1976 го дзе, змя ні ла жыц-
цё ка лек ты ву ПМК па-са праўд на му. Ка-
ло не да ру ча ла ся зай мац ца вы ка нан нем 
сан тэх ніч ных ра бот — пра клад кай сіс тэм 
во да-, цеп ла- і га за за бес пя чэн ня, ка на лі-
за цыі, ман та жом ка цель няў і пом па вых 
стан цый. Ка жу чы ін шы мі сло ва мі, ра біць 
усё тое, без ча го не мо жа быць зда дзе ны 
ў экс плу а та цыю ні во дзін аб' ект. І яны ро-
бяць. Пры чым вы кон ва юць сваю пра цу 
так, што іх ша ну юць і ве да юць не толь кі 
на Па лес сі. Доб ры мі спра ва мі за пом ніў ся 
ка лек тыў СПМК-11 і ў Мін ску, і на Го мель-

ТОЛЬ КІ ЯКАС НА І Ў ТЭР МІНТОЛЬ КІ ЯКАС НА І Ў ТЭР МІН
Ка лі пра фе сі я на лы Пін скай СПМК-11 узя лі ся за пра цу, Ка лі пра фе сі я на лы Пін скай СПМК-11 узя лі ся за пра цу, 

то вы ка на юць усё на «вы дат на»то вы ка на юць усё на «вы дат на»

З даў ніх ча соў бу даў ніц тва звяз ва ла ся людзь мі 
з не чым сак раль ным і па та ем ным. Ус пом ніць ха ця 

б ма со наў, якія пер ша па чат ко ва бы лі ўся го толь кі 
за кры ты мі су пол ка мі пра фе сій ных ка мен шчы каў. 

Ці шмат лі кія ста ра жыт ныя бу дын кі, 
сак рэт узвя дзен ня якіх да гэ туль 
ні хто не ве дае. Ві даць, ме на ві та 
ад гэ тай па та ем нас ці і з'я ві ла ся 

ў бу даў ні коў пры ро джа ная 
сціп ласць — яны ні ко лі не хва ляц ца 

сва і мі да сяг нен ня мі. 
Прос та ро бяць сваю спра ву. 

І ста ра юц ца зра біць як ма га ле пей, 
бо гэ та ж для лю дзей, 

якія з та бою по бач.

Матэрыял падрыхтавалі Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, Алена ДАЎЖАНОК. Фо та Над зеі БУ ЖАН.

шчы не, дзе бу-
да ваў жыл лё для 
пе ра ся лен цаў з 
па цяр пе лых ад 
ка та стро фы на 
Чар но быль скай 
АЭС ра ё наў, і ва 
Укра і не.

За пе ры яд 
дзей нас ці ар га ні за цыі па бу да ва на і зда-
дзе на ў экс плу а та цыю ве лі зар ная коль-
касць аб' ек таў вы твор ча га і са цы яль на га 
пры зна чэн ня. У іх лі ку дзя сят кі шмат па-
вяр хо вых жы лых да моў у Пін ску, Іва на-
ве, Лу нін цы, Сто лі не і Мін ску, ты ся чы да-
моў ся дзіб на га ты пу, а так са ма дзі ця чыя 
са ды і шко лы, баль ні цы і ам бу ла то рыі, 
фіз куль тур на-азда раў лен чыя комп лек-
сы і да мы куль ту ры, ма лоч на та вар ныя 
фер мы і ра монт на-ме ха ніч ныя май стэр-
ні, сот ні кі ла мет раў ін жы нер ных се так 
во да за бес пя чэн ня і га за за бес пя чэн ня ў 
ра ё нах Брэсц кай воб лас ці. «Ле тась зда-

лі дзі ця чы са док у 
го ра дзе Іва на ва, які 
быў пры зна ны леп-
шым аб' ек там го да. 
Бу да ва лі дзі ця чы са-
док у вёс цы Ра мель 
Сто лін ска га ра ё на. 
Атры маў ся вель мі 
пры го жы і ўтыль ны 
бу ды нак для ма-
лень кіх жы ха роў 
вёс кі. Праў да, на ша 
за слу га тут мен шая, 
чым ген пад рад чы-
ка, але сваю част ку 
пра цы мы заў сё ды 
вы кон ва ем якас на 
і ў тэр мін», — зноў 
за явіў Іван Юш ке віч. 
Спра ва ў тым, што у 

аб' яд нан ні ёсць агуль на бу даў ні чыя ар га ні-
за цыі, якія ўз вод зяць сам бу ды нак, ад дзе-
лач ныя ар га ні за цыі, да рож ныя, элект ра-
ман таж ныя і сан тэх ніч ныя. Ад нак цяж ка 
ўя віць са бе су час ны бу ды нак без ва ды і 
га зу, а зна чыць, сан тэх ніч ныя ра бо ты — 
ад ны з га лоў ных на бу доў лі. Акра мя та-
го, гэ та вель мі ква лі фі ка ва ная пра ца для 
са праўд ных пра фе сі я на лаў. «Га лоў ныя 
ра бо ты вы кон вае ген пад рад чык, а мы 
ўжо на суб пад ра дзе. Ка лі ген пад рад чык 
якас на і ў тэр мін не па бу дуе аб' ект, то і 
мы не змо жам якас на і ў на леж ны тэр мін 
зра біць сваю част ку пра цы», — лі чыць 
Іван Юш ке віч.

Аб' яд нан не «Брэс табл сель буд» уклю-
чае ў ся бе ка ля 40 ар га ні за цый. Спе цы я-
ліс ты СПМК-11 вы кон ва юць знач ны аб' ём 
ра бо ты па сан тэх ні цы ў сва іх ге не раль ных 
пад рад чы каў, але час та да па ма га юць ін-
шым ка ле гам. Пінск, Сто лін, Мі ка шэ ві чы, 
Лу ні нец — геа гра фія бу доў ляў вель мі шы-
ро кая. «Што год у нас на бі ра ец ца ка ля 100 
аб' ек таў», — пад су моў вае кі раў нік.

СЯ МЕЙ НЫЯ 
ДЫ НАС ТЫІ

Вы со кі ўзро вень пра фе сі я на ліз му пад-
трым лі вае, на маю дум ку, так са ма тое, 
што на пра цу ідуць дзе ці ра бот ні каў. «На-
прык лад, чац вё ра Чар ня хоў скіх пра цу-
юць у нас. Баць ка Мі ка лай Кузь міч, сын, 
унук і пля мен нік. Ках ню кі Аляк сей Сця па-
на віч і Ві таль Аляк се е віч — баць ка і сын. 
Да рэ чы, род ны брат Аляк сея Сця па на ві ча 
— Сця пан Сця па на віч — так са ма вы дат на 
пра цуе на на шым прадпры ем стве. Ка хо-
ві чы — Іван Мі ка ла е віч і яго сын Ві таль 
Іва на віч. Віль чук Юрый Аляк се е віч і яго 
жон ка Сня жа на Фё да раў на. Два бра ты 
Са ко лі кі — Мі ка лай і Кан стан цін (апош ні 
— ра зам з жон кай). Сын і баць ка Мі ка лаі 
Са муй лі кі, — ста ран на пе ра лі чыў кі раў нік 
СПМК і вы ка заў зда гад ку, ча му яны так 
ах вот на ідуць на пра цу за баць ка мі: на-
пэў на, до ма баць ка рас каз вае пра сваю 
пра цу, і дзе ці ра зу ме юць, што тут ня дрэн-
на. Ха ця кам форт нас ці ў пра цы бу даў-
ні ка ма ла. Як пра ві ла, бу даў нік па ра дак 
на во дзіць, пры га жосць ро біць і зноў ідзе 
ў бруд. Та му сю ды пры хо дзяць дак лад на 
не па кам форт. Хут чэй мы пры цяг ва ем 
доб рым за роб кам. У нас прын цып та кі 

— коль кі ты за ра біў, столь кі і атры ма еш. 
Бы вае, што трэ ба па пра ца ваць звыш нор-
мы — але за гэ та ад па вед ная і пла та. У 
«га ра чыя» ме ся цы лю дзі ў нас за раб ля-
юць вель мі не бла гія гро шы, але ад зна-
чым, што і ў ін шы час за ро бак у на шых 
лю дзей вы со кі».

КОЖ НЫ 
НА СВА ІМ МЕС ЦЫ

На прад пры ем стве вель мі якас на ар-
га ні за ва на пра ца. Кож ны ве дае, што ён 
па ві нен ра біць. У кі раў ніц тве да па ма-
гае га лоў ны ін жы нер Ва сіль ПУНЬ КО. 
«Ён мая пра вая ру ка, — ка жа на чаль нік 
прад пры ем ства. — Пра цуе ўжо 30 га доў.  
Вы дат на ве дае кож ны ра бо чы мо мант, 
кож на га ча ла ве ка ў СПМК. Ён ледзь не 
ін ту і тыў на ра зу мее, хто з ра бот ні каў ле-

пей за ўсё зро біць тую ці ін шую пра цу». 
А так зва ным «апе ра тыў ным шта бам» 
кі руе Ва сіль Чыж. Яго апе ра тыў на-вы-
твор чы ад дзел ся род мно гіх ін шых спраў 
зай ма ец ца рас пра цоў кай да ку мен та цыі 
для ўдзе лу ў тэн да рах і пра ек та ван нем. 
«Спа чат ку мы ўдзель ні ча ем у тэн да ры, 
— га во рыць на чаль нік ад дзе ла. — Раз-
ліч ва ем усе ню ан сы пра ек та і па да ём 
да ку мен та цыю на тэн дар. Мы па він ны 
пра па на ваць най леп шыя ўмо вы і пры 
гэ тым не пра лі чыц ца, бо ца на паў сюль 
фік су ец ца і трэ ба ў яе ўклас ці ся. Мы па-
він ны ні чо га не за быць, пра ду гле дзець 
усе дро бя зі».

МІ НІ-ЗА ВОД
Ад на з са мых га лоў ных пе ра ваг Пін-

скай СПМК-11 — гэ та ства рэн не ад дзе-
ла, які зай ма ец ца пад рых тоў кай вы твор-
час ці. Кі руе гэ тым не аб ход ным і важ ным 
ад дзе лам вы дат ны пра цаў нік і спе цы я-
ліст Анд рэй Кар няй чук. Пад дбай ным 
на гля дам у гэ та га ад дзе ла зна хо дзіц ца 
мі ні-за вод — улас ны цэх для вы твор час ці 
вуз лоў і дэ та ляў.

Пас ля за ме раў, вы-
ка на ных ад дзе лам пад-
рых тоў кі вы твор час ці, 
у боль шас ці сва ёй вы-
дат ным май страм сва-
ёй спра вы, ве тэ ра нам 
пра цы Фло рам Свір скім, 
цэх ад ра зу вы раб ляе 
ўсе па трэб ныя дэ та лі. 
Ман таж мо жа па чы нац-
ца праз ты дзень-два, а 
дэ та лі ўжо пад рых та ва-
ны і ля жаць на скла дзе, 
каб быць свое ча со ва 
да стаў ле ны мі на бу доў-
лю для ман та жу.

Акра мя та го, важ на 
для прад пры ем ства, 
што пад рых тоў чыя ра-
бо ты, зроб ле ныя цэ хам, 
на аб' ек це бы лі б вы ка-

мець ад па вед ныя якас ці: «Да нас ча со вых 
лю дзей нель га пры маць. У нас жа — толь-
кі спе цы я ліс ты. Мы не мо жам да пус ціць, 
каб прый шоў нех та і на ра біў бра ку».

СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ 
ВЫ СО КА ГА 
ЎЗРОЎ НЮ

1 ве рас ня ар га ні за цыі споў ні-
ла ся 45 га доў. Гэ та вя лі кі стаж, а 
та му пра цу юць там вель мі да свед-
ча ныя спе цы я ліс ты. Ёсць лю дзі, 
якія пра цу юць з 1972 го да. Амаль 
з са ма га па чат ку. «Гэ та «ба я выя 
афі цэ ры», якія і за бяс печ ва юць вы-
ка нан не ра бот свое ча со ва і якас на, 
— рас па вя дае на чаль нік прад пры-
ем ства. — Зра зу ме ла, і «штаб» ма-
ем вель мі доб ры. У нас вы дат ны га-
лоў ны ін жы нер. Ёсць свой «ма лень кі 
за во дзік» — цэх, які вы раб ляе за га-
тоў кі. Не трэ ба звяр тац ца ў Мінск, 
ро бім усё на мес цы. Ча сам сён ня на 
сён ня мо жам зра біць. Та кі цэх ёсць 
да лё ка не ў кож най ПМК».

На прад пры ем стве пра цуе і мо-
ладзь, і больш ста лыя лю дзі. Ад ны 
во пыт ныя, дру гія — іні цы я тыў ныя і 
моц ныя. Яны доб ра спа лу ча юц ца 
— пе рад аец ца во пыт, а ма ла досць мае 
ку ды ад даць энер гію. У той жа час тра піць 
на пра цу ў ПМК скла да на, па тра бу ец ца 

Прын цып пра цы СПМК — 
ра біць якас на і ў тэр мін, 
каб у пер шую чар гу быў 
за да во ле ны за каз чык. 
Та ды бу дзе за да во ле ны 
за роб кам ра бот нік. 
А так са ма па він на за хоў вац ца 
рэн та бель насць, якая 
за бяс печ вае ад наў лен не 
вы твор час ці.

Ад на з са мых 
га лоў ных пе ра ваг 
Пін скай СПМК-11 – 
гэта ўлас ны цэх для 
вы твор час ці вуз лоў 
і дэ та ляў. Ман таж 
мо жа па чы нац ца праз 
ты дзень-два, а дэ та лі 
заўсёды пад рых та ва ны 
і ля жаць на скла дзе, 
каб быць свое ча со ва 
да стаў ле ны мі на 
бу доў лю для ман та жу.

на ны з на шмат боль шы мі на ма ган ня мі і 
за па тра ба ва лі б боль шых вы дат каў фі-
нан саў, ча су і сіл. А па коль кі кож ны аб'-
ект — ін ды ві ду аль ны пра ект, то ўсё гэ та 
вель мі моц на па вы шае пра дук цый насць 
пра цы на бу доў лі. Та му і за ро бак у цэ ха 
ад па вед ны.

ТОЛЬ КІ 
ЯКАС НЫЯ 

ПА СТАЎ ШЧЫ КІ
«Мы пра цу ем толь кі з на дзей ны мі па-

стаў шчы ка мі аб ста ля ван ня. Ска жам, кра-
наў. Бо іна чай пас ля ква тэ ру за то піць — і 
бу дзе і нам не пры ем на, і жы ха рам ква-
тэ ры», — упэў не ны Іван Юш ке віч. Прад-
пры ем ства так са ма ста ра ец ца зай маць 
сваю ні шу. «Не спя ша ем ся зга джац ца 
на ўсе за ка зы за пар. Га лоў нае для нас 
— зра біць усё, што па тра бу юць ад нас 
мяс цо выя бу доў лі, і не пад вес ці ген пад-
рад чы каў. За «доў гім руб лём» не бе га ем, 
свой го нар на па каз не вы стаў ля ем, бо 
пас ля мож на за стац ца ўво гу ле без за ка-
заў. Мы заў сё ды рэ аль на ацэнь ва ем свае 
маг чы мас ці, і ка лі ўжо ўзя лі ся за ней кую 
пра цу, то аба вяз ко ва яе скон чым якас на 
і свое ча со ва».

Прын цып пра цы СПМК — ра біць якас на 
і ў тэр мін, каб у пер шую чар гу быў за да-
во ле ны за каз чык. Та ды бу дзе за да во ле ны 
за роб кам ра бот нік. А так са ма па він на за-
хоў вац ца рэн та бель насць, якая за бяс печ-
вае ад наў лен не вы твор час ці.

На чаль нік 
прад пры ем ства 
Пін ская СПМК-11 
Іван Фран ца віч 
ЮШ КЕ ВІЧ.

УНП 200079761

Стар шы май стар цэ ха Ге ор гій ЛЕ МЯ ШЭЎ СКІ (зле ва) 
кант ра люе пра цэс вы ра бу сле сарам Кан стан цінам СА КО ЛІКАМ 

вуз лоў і дэ та ляў вен ты ля цый ных сіс тэм.

То ка ры 6-га раз ра ду Ле а нід АНОШ КА 
і Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА пад рых тоў ва юць фла нец для злу чэн ня труб.

На Пін скай СПМК-11 пра цу юць цэ лы мі 
ды нас ты я мі. Так, элект ра га за звар шчык 

Аляк сандр ЧАР НЯХОЎ СКІ 
во пыт пе рай мае ў сваіх дзе да і баць кі.

У апе ра тыў на-вы твор чым ад дзе ле ін жы не ры Аляк сандр ЗЕ ЛЯ ВЕЦ, 
Га лі на ШЫШ КО і Люд мі ла ГУ ЗА РЭ ВІЧ (зле ва на пра ва) 

пра цу юць пад кі раў ніц твам свай го на чаль ні ка Ва сі ля ЧЫ ЖА (у цэнт ры).

Бры га да па ман та жы сіс тэм газа за бес пя чэн ня. На фо та (зле ва на пра ва) га за элект ра звар шчык Аляк сандр ЧУ ГА Е ВІЧ, 
ман таж нік вон ка вых сіс тэм Эду ард КО ЗЕЛ, элект ра звар шчык Мі ка лай СА МУЙ ЛІК, на чаль нік участ ка Ян СЛА ПІК, 

га за элект ра звар шчык Мі ка лай СА МУЙ ЛІК і ман таж нік вон ка вых сіс тэм Ві таль СВЯ ТО ШЧЫК.

Га лоў ны ін жы нер Ва сіль ПУНЬ КО.


