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ПА КУП НІК ДЛЯ НАС — КА РОЛЬПА КУП НІК ДЛЯ НАС — КА РОЛЬ
Так лі чаць у Мін скім мэб ле вым цэнт рыТак лі чаць у Мін скім мэб ле вым цэнт ры

Б
е ла рус ка-гер ман скае су мес нае прад пры ем ства 

«Мін скі Мэб ле вы Цэнтр» ТАА — 
ад но з са мых буй ных і па спя хо вых 

прад пры ем стваў Ма ла дзе чан ска га ра ё на. 
Сваю пра дук цыю па стаў ляе на экс парт: 
у Фран цыю, Гер ма нію, Расію, Казахстан, Аў стрыю, 
Шве цыю, Іта лію. Ужо шмат га доў за каз чы ка мі 
мэб лі бе ла рус ка га вы твор цы з'яў ля юц ца 
та кія вя до мыя фір мы За ход няй Еў ро пы, 
як фран цуз ская KАІNА, гер ман ская «Вел ле», 
аў стрый ская «Лутц», швед ская «ІКЕА».

У за меж ных спа жыў цоў та ва ры ка рыс та юц ца вя лі кім по-
пы там. Мэб ля — на ту раль ная, з са сно вай драў ні ны, без вы-
ка ры стан ня фе нол фар маль дэ гі даў і кан цэ ра ген ных смол, 
што ім па нуе за ход ня му спа жыў цу. Акра мя та го, яна даў га веч-
ная і тры ва лая ў вы ка ры стан ні, бу дзе слу жыць гас па да ру 
мно гія дзе ся ці год дзі. Вы ра бы з са сны ва ло да юць улас ці вас цю 
«ды хаць», а гэ та зна чыць, пад трым лі ваць у па мяш кан ні ап ты-
маль ную віль гот насць. Акра мя та го, яны сва ім ян тар ным ад-
цен нем ро бяць па мяш кан ні свят лей шы мі і больш утуль ны мі.

Ра зам з тым пра дук цыя ММЦ — якас ная і па раў наль на 
не да ра гая, пры нам сі ў па раў на нні з вы ра ба мі з каш тоў ных 
па род дрэў. Пе ра лік пра дук цыі, што тут вы пус ка ец ца, за няў 
бы не ад ну ста рон ку. Гэ та дзя сят кі ві даў. Вось толь кі не ка то-
рыя: мэб ля для офі саў, уста ноў, ста ло вых і жы лых, дзі ця чых 
па ко яў (бу фе ты, ка мо ды, стэ ла жы, ша фы для кніг, по су ду, 

адзен ня), мэб ля для спаль няў і шмат ін ша га. Як вя до ма, за-
ход ні спа жы вец асаб лі ва па тра ба валь ны. Але, як ка жуць на 
фаб ры цы: «За ва шы гро шы — лю бы кап рыз. Па куп нік для 
нас — ка роль». За ка зы пры ма юц ца на пар тыю лю бо га вы-
ра бу ў коль кас ці не менш як 100 штук. Што ме сяц у асар ты-
мен це пры сут ні чае 80-90 ві даў пра дук цыі, і толь кі 30% мо гуць 
паў та рац ца ў на ступ ным ме ся цы. Асар ты мент мя ня ец ца па-
ста ян на. Ня даў на ге не раль ны ды рэк тар СП Ва сіль Кур ган 
па бы ваў на Кёль нскай вы ста ве, дзе су стра каў ся з прад стаў-
ні ка мі фір мы WЕLLЕ. Вя до ма, пры ем на бы ло па чуць Ва сі лю 
Фё да ра ві чу, што з прад пры ем ствам хо чуць пра цяг ваць су-
пра цоў ніц тва і што ся род вы твор цаў вы ра баў з са сны ў пла-
не якас ці бе ла ру сы добра вы гля да юць.

Да рэ чы, як мне ска за лі ра бо чыя, з вя лі кай па ва гай ад гу-
ка лі ся за меж ныя парт нё ры аб іх ад каз нас ці і на свят ка ван ні 

20-год дзя прад пры ем ства: 
са мыя дыс цып лі на ва ныя мэ-
бель шчы кі Еў ро пы. Усе па-
стаў кі і ўза ем ныя раз лі кі 
цэнтр са праў ды ажыц цяў ляе 
свое ча со ва. І ў гэ тым, бяс-
спрэч на, не ма лая за слу га ге-
не раль на га ды рэк та ра, які 
да ра жыць сва ёй пра фе сій-
най рэ пу та цы яй.

— Па стаў ля ем сваю пра-
дук цыю не толь кі ў За ход-
нюю Еў ро пу, — да дае кі раў-
нік. —Апош няе дзе ся ці год-
дзе і ў Ка зах стан, да во лі 
ак тыў на — у Ра сій скую Фе-
дэ ра цыю. Ра сій скі ру бель у 
раз рэ зе ва лют скла дае 56%. 
Гэ та мно га. Та му лі чым, трэ-
ба па вя ліч ваць удзель ную 
ва гу еў ра і змен шыць до лю 
ра сій ска га руб ля, па дзен не 
яко га пра цяг ва ец ца, а перс-
пек ты вы не вя до мыя.

— А якія перс пек ты вы ў ва ша га цэнт ра? — па-
ці ка ві ла ся ў ге не раль на га ды рэк та ра.

— Пра ца ваць і яшчэ раз пра ца ваць, не ля жаць 
на ка на пе, — па жар та ваў ён. — А ка лі сур' ёз на, 
то ўсе на ма ган ні скі роў ва ем на тое, каб пра дук-
цыя прад пры ем ства бы ла кан ку рэн та здоль най 
на су свет ным рын ку.

У гэ тым пла не, за ўва жу, на прад пры ем стве 
ро біц ца шмат. У пры ват нас ці, ле тась у вы твор-
часць укла лі амаль 24 млрд руб лёў ін вес ты цый, 
па за ле тась — 22 млрд 668 руб лёў. Да дам, што 
гэ та не за меж ныя ін вес ты цыі, а свае, аса біс тыя. 
На прык лад, 4 га ды на зад кі раў ніц тва цэнт ра па-
ста ві ла за да чу ад мо віц ца ад трох змен на га рэ жы-
му пра цы. Ра бо та ў тры зме ны бы ла ар га ні за ва-
на з-за не да хо пу ма гут нас цяў цэ ха вы твор час ці 
мэб ле ва га шчы та. Але вя до ма, што нач ная зме на 
не эфек тыў ная ва ўсіх ад но сі нах. У 2011 го дзе 
на бы лі гід ра мат WАСО, за тым у 2013-м увя лі ў 
экс плу а та цыю 3 лі ніі ап ты мі за цыі рэй кі па даў жы-
ні, прэс для склей ван ня шчы та. Ле тась ку пі лі ка-
ліб ра валь ную лі нію. Та кім чы нам за кон чы лі кам-
плек та цыю цэ ха па вы твор час ці мэб ле ва га шчы-
та аб ста ля ван нем. Гэ та і да зво лі ла пе рай сці на 
двух змен ны рэ жым і пры гэ тым не зні зіць аб' ёмы 
вы твор час ці.

Сяр гей Вяжэвіч за кон чыў у свой час Ма ла дзе-
чан скае пра фе сій на-тэх ніч нае ву чы лі шча, на 
прад пры ем стве ўжо 21 год. Май стар на ўсе ру кі: 
ста ляр, цяс ляр, ста ноч нік, рэз чык па дрэ ве. Умо-
вы яго за да валь ня юць, асаб лі ва да спа до бы, што 
рэ жым пра цы двух змен ны.

— Гэ та вель мі пра віль на, што кі раў ніц тва так 
вы ра шы ла, — лі чаць і яго ка ле гі. — Ноч чу ча ла-
век па ві нен спаць, ад па чы ваць. Нач ныя зме ны і 
эка на міч на ня вы гад ныя: зні жа ец ца пра ца здоль-
насць, па вя ліч ва юц ца энер га за тра ты.

Што ты чыц ца энер га збе ра жэн ня, то гэ ты мі пы-
тан ня мі зай ма юц ца па ста ян на. Больш як 15 га доў 
та му цал кам ад мо ві лі ся ад спа жы ван ня цяп ла з 
га рад ской цеп ла тра сы. Уза мен уста на ві лі свае 
ацяп ляль ныя кат лы, якія пра цу юць на драў ня ных 
ад хо дах. Гэ та да зво лі ла за бяс пе чыць цяп лом су-
шыль ныя ка ме ры, вы твор чыя і ад мі ніст ра цый ныя 
па мяш кан ні.

Мін скі мэб ле вы цэнтр — прад пры ем ства з 
за мкну тым цык лам вы твор час ці. Акра мя асноў-
ных пад раз дзя лен няў, у яго склад ува хо дзяць 
Іль ян ская і Круп ская ле са піль ныя вы твор час ці, 
якія з'яў ля юц ца фі лі яла мі. Ле тась для апош ня га 
на бы лі і зман ці ра ва лі аб ста ля ван не для вы твор-
час ці па ліў ных бры ке таў на су му 2,5 млрд руб-
лёў. Па чы на ю чы з са ка ві ка, вы пу шча на і па стаў-
ле на на экс парт 1343 то ны пра дук цыі. Ме ра пры-
ем ства да ло маг чы масць вы ра шыць пы тан не 
ўты лі за цыі ад хо даў, атры маць ва лют ную вы руч-

ку, ства рыць но выя ра бо чыя мес цы. На Іль ян-
скай ле са піль най вы твор час ці ўве дзе на лі нія 
сар та ван ня і рас кражоўкі круг лай драў ні ны, што 
да зво лі ла па вя лі чыць вы твор часць пра цы і па-
леп шыць пра цэнт вы ха ду пі ла ма тэ ры я лу. Акра-
мя та го, за куп ле на і зман ці ра ва на сіс тэ ма раз-
груз кі стру галь на-ка лё вач на га стан ка, кош там 
1,9 млрд руб лёў. У вы ні ку ўда ло ся вы зва ліць 
6 ча ла век, за ня тых ма на тон най руч ной ра бо тай, 
а так са ма сэ ка но міць за 7 ме ся цаў за ра бот най 
пла ты з на лі чэн ня мі ў па ме ры 260 млн руб лёў. 
На ўчаст ку апра цоў кі ўве дзе на лі нія па крыц ця 
ме та дам рас пы лен ня. Но вая лі нія больш пра дук-
цый ная і па вя ліч вае маг чы мас ці па крыц ця вы-
ра баў роз ны мі ма тэ ры я ла мі.

Вы со ка пра дук цый най лі ні яй ка ліб роў кі кі руе 
апе ра тар Сяр гей ВЯ ЖЭ ВІЧ.

Ды рэк тар Ва сіль КУР ГАН.

Па пя рэд нюю шлі фоў ку дэ та ляў вы кон вае Зоя Па пя рэд нюю шлі фоў ку дэ та ляў вы кон вае Зоя МЕЙ САК.МЕЙ САК.

ПАРТ НЁР СКІЯ АБА ВЯЗ КІ — 
СВОЕ ЧА СО ВА

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ — 
УКЛА ДАН НІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ

Кант роль ная збор ка — ад каз ны этап, які за бяс печ вае 
кант роль якас ці пра дук цыі. Гэ та апе ра цыя да ру ча на 
ста ля рам Дзміт рыю МА РО ЗУ і Рус ла ну ЧЫ ЧЫ НУ.

БЕС ТЭР МІ НО ВЫ 
ДА ГА ВОР ЗА МЕСТ 

КАНТ РАК ТА
У ММЦ пра цу юць пра фе сі я-

на лы вы со ка га кла са, уся го ў 
ка лек ты ве 1018 ча ла век. Усе 
на бес тэр мі но вых пра цоў ных 
да га во рах. Кант ракт ная сіс тэ-
ма, як лі чыць кі раў нік, зні жае 
пра дук цый насць пра цы. Ме на-
ві та та му, што ча ла век увесь 
час пад на пру жан нем, хва лю-
ец ца: пра доў жаць з ім пра цоў-
ныя ад но сі ны ці не. Кад ры для 
цэнт ра па стаў ляе Ма ла дзе чан-
скі по лі тэх ніч ны ка ледж і 21-е 
пра фе сій на-тэх ніч нае ву чы лі-
шча.

— Ка лі ра ней нам спе цы я-
ліс таў ад да ва лі па рэшт ка вым 
прын цы пе, то сён ня сі ту а цыя 
мя ня ец ца на на шу ка рысць, — 
кан ста туе Ва сіль Фё да ра віч.

Не ка лі ў ММЦ на зі ра ла ся 
знач ная ця куч ка кад раў. Вы со-
ка ква лі фі ка ва ныя ра бот ні кі 
зваль ня лі ся і еха лі ў Маск ву па 
доў гі ру бель. Ця пер на зі ра ец ца 
ад ва рот ны пра цэс. Лю дзі вяр-
та юц ца на зад, про сяц ца зноў 
на прад пры ем ства. Так што 
ёсць з ка го вы бі раць.

Знач ны і са цы яль ны па кет. 
Лю дзі, з які мі да вя ло ся па гу та-
рыць, упэў не ны ў бу ду чы ні.

У па коі ад па чын ку мы за-
ста лі муж чын, што гу ля лі ў 
шах ма ты.

— Мы не пра гуль шчы кі. У 
нас пе ра пы нак. А на огул за 
зме ну іх тры: два па 10 хві лін 
кож ны і адзін — паў га дзі ны. Як 
пра цу ец ца? Доб ра. Зар пла ту 
вы да юць свое ча со ва, без за-
тры мак. І гэ та вель мі важ на. Не 
ўсе прад пры ем ствы па пры чы-
не эка на міч на га ста но ві шча ў 
тэр мін раз ліч ва юц ца са сва і мі 
ра бот ні ка мі, — лі чаць яны.
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Бры га дзір 
Аляк сандр ЛАЎ РЭЦ КІ 
аглядае кіруючую
апаратуру вагоннага 
запавольніка.

Эка на міст Эка на міст 
Пётр Пётр ПО САХПО САХ  

і ін жы нер-і ін жы нер-
кан струк тар кан струк тар 

Іры на Іры на СА ПЕ ГАСА ПЕ ГА..

Та кія ме та ліч ныя дзве ры вы раб ля юць 
на прад пры ем стве.

Для зда роўя і бяс пе кі лю дзей
На огул, на прад пры ем стве вы пус ка ец ца шмат про філь ная пра-

дук цыя. Гэ та му са дзей ні чае гіб кая і ма біль ная струк ту ра тэх на ла-
гіч ных пра цэ саў. Та кое спа лу чэн не да зва ляе хут ка асвой ваць но выя 
ві ды дзей нас ці, вы пус каць вы ра бы, якія пры вы дат най якас ці і на-
дзей нас ці ма юць да ступ ны кошт, і іс ці ў на гу з па тра ба ван ня мі 
ча су. Вель мі за па тра ба валь ная на ай чын ным рын ку та кая пра дук-
цыя, як сталь ныя дзве ры раз на стай на га пры зна чэн ня і вог не ўстой-
лі выя лю кі.

— Дзве ры су праць па жар ныя спе цы-
яль ныя сталь ныя вы раб ля ем пад кан-
крэт ныя за ка зы, каб пра дук цыя не за-
леж ва ла ся на скла дзе. Асноў ныя спа-
жыў цы — бу даў ні чыя трэс ты №3, №40 і 
№20, а так са ма шэ раг ар га ні за цый, — 
уво дзіць у курс спра вы на чаль нік вы-
твор час ці вы ра баў для бу даў ніц тва Сяр-
гей Се мян цоў. — Па пры мя нен ні яны 
па дзя ля юц ца на су праць па жар ныя ад-
на- і двух поль ныя з вог не ўстой лі вас цю 
ад па вед на 30 і 60 хві лін. Зай ма ем ся і 
вы пус кам дзвя рэй унут ра ных і вон ка вых 
ад на- і двух поль ных па ўсёй на менк ла-
ту ры пра ёмаў, што дзей ні чае ў Бе ла ру сі. 
Пры гэ тым усе яны пра ду гледж ва юць 
4-ю ўзмоц не ную ка тэ го рыю, ахоў ную сіг-
на лі за цыю. Так са ма на ла дзі лі вы раб уз-
моц не ных унут ра ных за шклё ных дзвя-
рэй. Ужо за клю ча ны да га во ры на вы пра-
ба ван не дзвя рэй унут ра ных сталь ных 
ад на- і двух поль ных ды ма неп ра ні каль-
ных уз моц не ных 4-й ка тэ го рыі.

Над рас пра цоў кай і вы пус кам гэ тай пра дук цыі пра цуе пра фе-
сій ны штат кан струк та раў, тэх но ла гаў, эка на міс таў, служ ба пра-
вер кі якас ці. Усе 116 ві даў вы ра баў пра хо дзяць дэк ла ра ван не ці 
сер ты фі ка цыю.

У Бе ла ру сі шмат ува гі на да ец ца за ха ван ню зда роўя і бяс пе кі 
пра цы, жыц ця лю дзей. А та му пра дук цыя прад пры ем ства ка рыс-
та ец ца по пы там як у дзі ця чых уста но вах ахо вы зда роўя і аду ка-
цыі, так і на ін шых аб' ек тах. Сён ня пры ўлад ка ван ні элект ра шчы-
та вых, бой лер ных, вы ха даў на дах ад на знач на вы ка рыс тоў ва-

юц ца су праць па жар ныя дзве ры. Пад-
час пра ек та ван ня но вых жы лых да-
моў і комп лек саў, ад мі ніст ра цый ных 
бу дын каў, ін тэр на таў так са ма пра ду-
гледж ва юц ца ды ма неп ра ні каль ныя 
дзве ры. І пра дук цыя элект ра ме ха ніч-
на га за во да, якая ства рае бяс пе ку 
для лю дзей, а ча сам і вы ра тоў вае іх 
жыц ці, заў сё ды бу дзе за па тра ба ва-
най, як і ме ды цын скае аб ста ля ван не. 
У пры ват нас ці апа ра ты для атры ман-
ня гі пах ла ры ду на трыю, што за рэ ка-
мен да ва лі ся бе ў клі ніч ных баль ні цах, 
па лі клі ні ках, ва ен ных шпі та лях. Зрэш-
ты, як і шмат лі кія элект рон ныя пры-
ла ды, якія ідуць на МАЗ, Бе лАЗ, 
«Штад лер» (бы лы «Амка дор», «Гом-
сель маш».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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      КОШТ ЯКАС НАЙ ПРА ДУК ЦЫІ —КОШТ ЯКАС НАЙ ПРА ДУК ЦЫІ —  
іна ва цыі, твор чы па ды ход і кло пат аб лю дзяхіна ва цыі, твор чы па ды ход і кло пат аб лю дзях

МА ЛА ДЗЕ ЧАН СКІ ЭЛЕКТ РА МЕ ХА НІЧ НЫ ЗА ВОД:

У 
мі ну лым го дзе су мес нае ад кры тае ак цы-
я нер нае та ва рыст ва «Элект ра ме ха ніч ны 
за вод», што ба зі ру ец ца ў Ма ла дзеч не, 

ад зна чы ла 20-га до вы юбі лей. За гэ ты час за вод 
да сяг нуў пэў ных пос пе хаў: 250 ча ла век за бяс пе-
ча ны пра цай, свое ча со ва вы плач ва ец ца зар пла-
та, ёсць но выя на пра цоў кі, ві ды і пла ны на бу ду-

чы ню. Пра гэ та свед чаць і шмат лі кія ўзна га ро ды. 
У пры ват нас ці ў 2010 го дзе на Бе ла рус кім пра-
мыс ло вым фо ру ме та ва рыст ва ад зна ча на не-
каль кі мі дып ло ма мі за ак тыў ны ўдзел у пра гра ме 
энер га збе ра жэн ня, га на ро вым пры зам і ме да-
лём. У 2011-м за най леп шыя вы ні кі ся род пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў з коль кас цю пра цу-
ю чых 100 — 300 ча ла век уз на га ро джа на Га на ро-
вай гра ма тай Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма. 
За вы со кія па каз чы кі ў рэ сур са- і энер га збе ра-
жэн ні прад пры ем ства за не се на на Рэс пуб лі кан-
скую Дош ку го на ру.

Уз но сы з фон ду най маль ні ка
Лю дзі тры ма юц ца свай го прад пры ем ства, якое ста біль на раз ві ва ец ца, 

дзе доб рыя за роб кі, ад чу ва ец ца кло пат пра ка лек тыў. На за вод зе хут ка 
пач не пра ца ваць ста ло вая-раз да тач ная, дзе бу дзе ар га ні за ва на га ра чае 
хар ча ван не. На «ка пі та ліс тыч ным» прад пры ем стве ство ра на на ват праф-
са юз ная ар га ні за цыя.

— Не як мы за ўва жы лі, што су пра цоў ні кі па ча лі вы хо дзіць з праф са ю-
за, хоць ад мі ніст ра цыя ні ко лі не прэ тэн да ва ла на ўзно сы пяр віч кі. Ста лі 
ана лі за ваць сі ту а цыю. Мно гія ма ты ва ва лі свае дзе ян ні на ступ ным: маў ляў, 
не ез дзім на эк скур сіі, не ўдзель ні ча ем у ме ра пры ем ствах, спа бор ніц твах, 
што ла дзіць праф са юз, на вош та ад да ваць гро шы са свай го за роб ку, — 
рас па вёў Ва сіль Пят ро віч. — І та ды ў ка лек тыў ны да га вор унес лі пункт, 
што праф са юз ныя ўзно сы за кож на га ра бот ні ка ад ліч ва юц ца з фон ду 
най маль ні ка.

— І што вам гэ та да ло як кі раў ні ку? — па ці ка ві ла ся ў свай го су раз-
моў цы.

— Усе ра бот ні кі, у тым лі ку і тыя, хто да нас пра ца ўлад коў ва ец ца, аў-
та ма тыч на ста но вяц ца чле на мі праф са ю за. Мы ўсіх зраў ня лі ў пра вах, 
усіх узя лі пад аба ро ну, каб ні ко му не бы ло крыўд на. Акра мя та го, я лі чу, 
праф са юз аб' яд ноў вае лю дзей, ро біць іх ад ной ка ман дай.

Людзі працуюць на бес тэр мі новых працоўных дагаворах. Над імі не 
ві сіць як да мок лаў меч кант ракт ная сіс тэ ма най му, што ў сваю чар гу са-
дзей ні чае пра дук цый нас ці пра цы і твор чай іні цы я ты ве.

Для па трэб чы гун кі
На прад пры ем стве мож на вы лу чыць тры 

асноў ныя на кі рун кі вы твор час ці. Ба дай, са мую 
знач ную до лю зай мае вы пуск пра дук цыі для 
па трэб чы гун кі. У пры ват нас ці ва гон ныя за па-
воль ні кі для сартавальных го рак і кі ру ю чая апа-
ра ту ра да іх. Геа гра фія па ста вак да во лі шы ро-
кая: Ка зах стан, Эс то нія, Лат вія, а з гэ та га го да 

— Літ ва і Азер бай джан. Але га лоў ны спа жы вец 
— Ра сій ская Фе дэ ра цыя.

У ка бі не це Ва сі ля Пят ро ві ча ві сіць вя лі кая кар-
та кра ін СНД і Бал тыі, Ся рэд няй Азіі, на якой рыс-
ка мі ад зна ча ны пунк ты, дзе вы ка ры ста ны вы ра бы 
за во да. Спіс да во лі вя лі кі. Та му аб мя жу ем ся не-
каль кі мі: сартавальныя гор кі стан цый Но вы Ургал 
(Да лё кі Ус ход), Тай шэт, Ві ха раў ка, Но вая Ялоў ка 
(Крас на яр скі край), Омск, Сур гут, Та лін (Эс то нія) 
Даў гаў пілс (Лат вія), Кан ды а гаш, Паў ла дар, Чу-Шу 
(Ка зах стан). Уста ноў ка бе ла рус ка га аб ста ля ван ня 
пла ну ец ца ў Ка ра ган дзе (Ка зах стан), Бу ге няі і, 
маг чы ма, у Клай пе дзе (Літ ва).

Ме на ві та ва гон ныя за па воль ні кі і да юць 
асноў ныя аб' ёмы вы твор час ці і, як вы нік, вы руч-
ку: адзін каш туе 100 ты сяч до ла раў. У мі ну лым 
го дзе на прад пры ем стве вы пус ці лі іх 46, на гэ ты 
год пла ну ец ца 100, але ўсё бу дзе за ле жаць ад 
сі ту а цыі на ра сій скім рын ку, ад фі нан са ван ня 
фе дэ раль най пра гра мы ма дэр ні за цыі чы гун кі.

Спа жыў цы за да во ле ны якас цю тар маз ных 
сіс тэм і кі ру ю чай апа ра ту ры, якая не са сту пае 
пра дук цыі за меж ных фір маў. На прык лад, ад на-
рэй ка вы пнеў ма тыч ны за па воль нік ува браў у 
ся бе най леп шыя да сяг нен ні тэх ніч най дум кі: у 
ім ня ма дэ та ляў, вуз лоў, што па тра бу юць змаз-
кі, рэ гу лі роў кі.

На гэ ты за па воль нік ус клад ва юц ца вя лі кія 
над зеі, але ёсць ад на праб ле ма: рын ка вая сіс-
тэ ма. На дум ку кі раў ні ка, пры та кой сіс тэ ме 
гас па да ран ня ад сут ні чае пла на ван не. «Раз мо ва 
ідзе пра тое, каб зні жаць цэ ны, па вы шаць 
якасць. А на сён ня ні як не мо гуць пра вес ці тар-
гі, — рас па вя дае Ва сіль Пят ро віч. — Звы чай на 
па стаў шчы ка мі вы сту па юць па срэд ні кі. Ка лі га-
да вую пра гра му пра па ноў ва юць вы ка наць за 
знач на ка ра цей шы пра ме жак ча су, то цяж ка 
за бяс пе чыць ад мыс ло вую якасць пра дук цыі, 
па збег нуць па спеш лі вас ці. Вось і ця пер, па куль 
не ад бу дуц ца аў кцы ё ны ды не пой дуць пла ця-
жы, мы пра цу ем на склад. Але пры гэ тым ка-
рыс та ем ся крэ ды та мі, па якіх — вя лі кія пра цэн-
ты. Акра мя та го, не ста біль насць ра сій ска га 
руб ля вя дзе да та го, што цяж ка спраг на за ваць 
дак лад на цэ ны на ма тэ ры я лы, што бу дуць за-
клад вац ца ў кошт кан чат ко вай пра дук цыі».

Ра зам з тым у ка лек ты ву шмат пла наў, над які мі 
кар пат лі ва пра цу юць. У пры ват нас ці кан цэрн на-
цэль ва ец ца на комп лекс нае аснашчэнне сартаваль-
ных го рак, а ў да лей шым — і цал кам чы гу нач ных 
стан цый. Сён ня на прад пры ем стве рас пра цоў ва ец-
ца пра ект уста ноў кі энер га за леж на га гід раў ліч на га 
ва гон на га за па воль ні ка, які за ка за ла Ра сій ская чы-
гун ка, а кан цэрн «Транс маш» да ру чыў вы ка наць 
за дан не і пра вес ці пер ша па чат ко выя вы пра ба ван ні 
на Бе ла рус кай чы гун цы. Гэ та вель мі ці ка вая ідэя: у 
вы ні ку яе рэа лі за цыі ад пад зе не аб ход насць бу да-
ваць кам прэ сар ныя і мас ле ныя пом па выя стан цыі, 
што дасць знач ны эка на міч ны эфект і сэка но міць 
срод кі.

Да ня даў ня га ча су за вод ад чу ваў і не да хоп вы-
твор чых пло шчаў. Але, дзя ку ю чы са дзей ні чан ню 
Ма ла дзе чан ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 
не каль кі па мяш кан няў ку пі лі ў су сед ня га прад пры-
ем ства «Элект ра мо дуль». Вы кан кам да па мог у на-
быц ці шля хам мэ та ва га про да жу ад гру зач най пля-
цоў кі на мяс цо вым мас ла сыр за во дзе.

Вя лі кую ро лю ў тэх на ла гіч ным вы пус ку пра дук цыі 
ады гры вае ін тэ ле кту аль ны склад нік: на ву ка і вы-
твор часць пра цу юць у ад ной звяз цы. У ак цы я нер-
ным та ва рыст ве ство ра на кан струк тар ска-тэх на ла-
гіч нае бю ро, дзе са бра лі най леп шых спе цы я ліс таў, 
якія ў рэ корд на ка рот кія тэр мі ны рас пра ца ва лі на-
дзей ную тэх ні ку і элект рон ную апа ра ту ру кі ра ван ня 
ва гон ны мі за па воль ні ка мі, што бы лі пры зна ны іна-
ва цый най пра дук цы яй.

— Бяс спрэч на, знай сці доб рых спе цы я ліс таў ня-
лёг ка. Част ка рас пра цоў шчы каў са вец кай шко лы 
прый шла з ін шых за во даў. Шу ка ем кад ры і ся род 
мо ла дзі, са мі ву чым, — га во рыць кі раў нік. — Во пыт 
ін шых прад пры ем стваў, што ўва хо дзяць у склад 
кан цэр на, свед чыць: ка лі не зай мац ца рас пра цоў кай 
но вых узо раў тэх ні кі са мім, то мож на за стац ца ва 
ўча раш нім дні.

Ды рэк тар Ды рэк тар 
Ва сіль Ва сіль 

ЧА ЕЎ СКІ.ЧА ЕЎ СКІ.

У ад ной звяз цы: 
ін тэ ле кту а лы 
і вы твор цы

Вя ду чы ін жы нер-кан струк тар Мі ка лай Вя ду чы ін жы нер-кан струк тар Мі ка лай ПУ КЕ ЛА ПУ КЕ ЛА 
з ма ла ды мі кан струк та ра мі Кі ры лам з ма ла ды мі кан струк та ра мі Кі ры лам ВА РА ТЫН СКІМВА РА ТЫН СКІМ  
і Валерыяй і Валерыяй ЧА РА ПА НА ВАЙ.ЧА РА ПА НА ВАЙ.

Элект ра ме ха ніч ны за вод, што ўва хо дзіць у між дзяр жаў ны кан цэрн «Транс маш» і з 1994 го да 
ўзна чаль ва ец ца Ва сі лём Ча еў скім, вы пус кае да во лі шы ро кі і раз на стай ны спектр пра дук цыі, знач-
ная част ка якой экс пар ту ец ца.


