
ТА КІ Ў ЗА ВО ДА 
ХА РАК ТАР

Сло ва на мес ні ку ды рэк та ра 
Аляк санд ру ЗЮСЬ КІ НУ:

— У кож на га прад пры ем ства 
свой лёс і свой ха рак тар, свой 
стыль вя дзен ня спраў і свае 
па ды хо ды да вы ра шэн ня скла-
да ных пы тан няў, свой дзе ла вы 
імідж у кра і не і за мя жой. Для 
мінск ага ААТ «Прам су вязь» 
улас ці выя вы со кая вы твор чая 
ма біль насць, умен не ары ен та-
вац ца на рын ку, свое ча со ва ад-
чуць яго кан' юнк ту ру.

Хо чац ца ад зна чыць вя лі кі па-
рог на дзей нас ці на ша га прад-
пры ем ства, здоль насць яго ка-
лек ты ву су праць ста яць но вым 
вы клі кам і праб ле мам. На ват у 
не спры яль ных умо вах 90-х га-
доў мінулага стагоддзя за во ду 
ўда ло ся вы жыць, за ха ваць свой 
пер са нал, не раз мя няць ся бе на 
дро бя зі — ска жам, пе ра вес ці вы-
твор часць на вы пуск ней кіх ча со-
ва за па тра ба ва ных спа жы вец кіх 
та ва раў. А вы жы ваць та ды бы ло 
вель мі не прос та. Вось та кі факт. 
Ра ней у СССР за во даў, як наш 
«Прам су вязь», бы ло амаль двац-
цаць, а пас ля раз ва лу Са ю за за-
ста лі ся тры. Адзін з іх — у Мін ску. 
Наш за вод апы нуў ся ў прын цы-
по ва но вых умо вах гас па да ран-
ня. У са вец кія ча сы прад-
пры ем ства не зай ма-
ла ся рас пра-

цоў кай вы ра баў. Нам па сту-
па ла ўжо га то вая да ку мен та цыя 
і ад па вед ны план-за дан не на іх 
вы пуск. Пад яго мы атрым лі ва лі 
ў не аб ход ных аб' ёмах сы ра ві ну. 
У кі раў ніц тва за во да га ла ва не 
ба ле ла, ку ды пра даць пра дук-
цыю: яе за нас цэнт ра лі за ва на 
раз мяр коў ва лі. Ры нак збы ту быў 
га ран та ва ны на 100 пра цэн таў. 
Та кія бы лі ўмо вы ра бо ты пры 
жорст кай пла на вай эка но мі цы. 
У 1990-х усё ста ла інакш.

Нех та мо жа ска заць, што ААТ 
«Прам су вязь» моц на па шан ца-
ва ла: яно — адзі нае ў Бе ла ру сі 
та кое прад пры ем ства ў га лі не су-
вя зі, у яко га ня ма (ці ма ла) кан-
ку рэн таў. У за во да па ста ян ныя 
і пла це жаз доль ныя спа жыў цы: 
РУП «Бел тэ ле кам» і РУП «Бел-
пош та». На гэ ты конт хо чац ца 

ска заць на ступ нае. Па-пер шае, 
каб мець та кіх на дзей ных спа-
жыў цоў, трэ ба вы раб ляць вы со-
ка тэх на ла гіч ную і якас ную пра-
дук цыю. Па-дру гое, сён ня ўжо ня-
ма ла кан ку рэн таў ды ха юць нам у 
спі ну. Ся род іх шмат пры ват ных 
не вя лі кіх, але на стой лі вых і пра-
біў ных, я ска заў бы, агрэ сіў ных 
прад пры ем стваў, якія за во зяць 
у на шу кра і ну тан ную кі тай скую 
пра дук цыю. Та му нам за ста ец ца 
су праць пас таў ляць ім больш вы-
со кую якасць на шых вы ра баў па 
пры маль най ца не.

Са праў ды, цес ныя су вя зі ў нас 
скла лі ся з «Бел тэ ле кам». Гэ тае 
парт нёр ства пра ве ра на дзе ся-
ці год дзя мі. Мы ра зам (вя до ма, 
кож ны ў ме жах сва ёй кам пе тэн-
цыі і сва іх маг чы мас цяў) пра цу ем 
над вы пус кам но ва га аб ста ля-
ван ня. Мы ўліч ва ем усе за ўва гі 
і па жа дан ні парт нё раў, імк нём ся 
іх хут ка рэа лі за ваць, лік ві да ваць 
тэх ніч ныя не да роб кі. Аба вяз ко ва 
за пра ша ем прад стаў ні коў «Бел-
тэ ле ка ма» на прэ зен та цыю кож-
на га на ша га но ва га вы ра бу для 
па трэб су вя зі. «Бел тэ ле кам» для 
нас больш чым звы чай ны спа жы-
вец. Мы ад чу ва ем агуль ную ад-
каз насць за стан ра бо ты су вя зі ў 
кра і не. Для «Бел пош ты» (так са-
ма на ша га на дзей на га парт нё ра) 
рас пра ца ва ны шэ раг вы ра баў: 

ад ме ха ніз маў ма лой ме ха ні за-
цыі да тэр мі на лаў уво ду ПІН-
КО ДА для без на яў ных раз лі каў 
з да па мо гай бан каў скіх кар так, 
пла це жа-да ве дач на га тэр мі на ла 
для пра да стаў лен ня да ве дач най 
ін фар ма цыі і пры ёму пла ця жоў 
на яў ны мі гра шы ма ці маг ніт ны мі 
карт ка мі.

Хо чац ца ад зна чыць, што па-
сту по ва рас це ко ла на шых спа-
жыў цоў. Ад нос на ня даў на ў яго 
ўвай шлі бу даў ні чыя ар га ні за цыі, 
якія на бы ва юць ва ла кон на-ап-
тыч нае аб ста ля ван не для шмат-
па вяр хо вых жы лых і ад мі ніст ра-
цый ных бу дын каў. Каб быць на 
ўзроў ні па тра ба ван няў ча су, мы 
ўваж лі ва со чым за на він ка мі ў 
на шай га лі не. З гэ тай на го ды 
«Прам су вязь» рэ гу ляр на ўдзель-

ні чае ў спе цы-
я  л і  з а  в а  н ы х 
між на род ных 
вы ста вах. Гэ-
та дае маг чы-
масць уба чыць 
на свае во чы 
п р а  д у к  ц ы ю 
кан ку рэн таў, 
аца ніць ся бе 
на фо не ін шых 
в ы  т в о р  ц а ў , 
зна хо дзіць но-
вых спа жыў цоў 
і парт нё раў. Та-
му мы па ста ян-
ныя ўдзель ні кі 
і дып ла ман ты 
аў та ры тэт най 
між на род най 
вы ста вы TИБO, 
якая рэ гу ляр-
на пра хо дзіць 

у Мін ску. За раз рых ту ем ся да 
ўдзе лу ў спе цы я лі за ва най вы-
ста ве ў Ба ку, дзе па ка жам на шы 
но выя вы ра бы.

ДА РО ГА 
БЕЗ ПРЫ ВА ЛАЎ

Гіс то рыя ААТ «Прам су вязь» 
па доб ная на гіс то рыю боль шас ці 
прад пры ем стваў Бе ла ру сі, якія ў 
да ва ен ныя га ды па чы на лі свой 

шлях з не вя лі кіх май стэ р-
няў і ар це ляў, а по тым 

раз ві лі ся ў су час ныя 
вы твор час ці, здоль-

ныя вы пус каць пра-
дук цыю на ўзроў-
ні еў ра пей скіх 
па тра ба ван няў. 
І гэ та пры ўмо-
ве, што ква-
лі фі ка ва ных 
кад раў на 
пер шым ча се 
ка та стра фіч-
на не ха па ла, 
ды і ме недж-
мент та га час-

ных кі раў ні коў 
быў не на вель-

мі, ска жам так, 
вы со кім уз роў ні.
Ка лі 13 ве рас ня 

1931 го да ў Мін ску 
пры Бе ла рус кім упраў-

лен ні су вя зі бы ла ад кры та 
элект ра ме ха ніч ная май стэр ня 

па ра мон це тэ ле граф най апа ра-
ту ры і тэ ле фон ных ка му та та раў, 
то ні хто та ды і не мог уя віць са бе, 
што яе ча кае ці ка вы і зайз дрос ны 
лёс. «Прам су вязь» па чы на ла ся з 
не вя лі кай коль кас ці ра бо чых, у 

асноў ным сле са раў па ра мон-
це тэ ле граф на га аб ста ля ван ня, 
які мі кі ра ва лі бры га дзі ры. Вось, 
улас на ка жу чы, і ўвесь пер са нал. 
У лю тым 1932 го да за гад чы кам 
май стэр ні пры зна чы лі двац ца ці-
га до ва га бры га дзі ра ман таж най 
гру пы бу даў ніц тва аб' ек таў су вя-
зі Ана то ля Алек санд ро ві ча. Яго 
ўмоў на мож на лі чыць пер шым 
ды рэк та рам «Прам су вя зі». Ана-
то лю Аляк санд ро ві чу і яго пад на-
ча ле ным не ха па ла ве даў і во пы-
ту, але бы лі вель мі ха рак тэр ныя 
для мо ла дзі той эпо хі вя лі кі эн-
ту зі язм, жа дан не пра ца ваць на 
ка рысць ра дзі ме. Яны ўпар та і 
мэ та на кі ра ва на ства ра лі ма тэ-
ры яль ную ба зу бу ду ча га за во да, 
уно сі лі зме ны ў тэх на ла гіч ныя 
пра цэ сы, ука ра ня лі ра цы я на лі-
за тар скія пра па но вы, у тым лі ку 
і па па ляп шэн ні якас ці ра мон ту. 
І па сту по ва май стэр ня (дак лад-
ней, яе вы твор чы па тэн цы ял) 
на бы ва ла аб ры сы не вя лі ка га 
прад пры ем ства, пе ра тва ра ла-
ся ў перс пек тыў ны для Бе ла ру сі 
суб' ект гас па да ран ня.

Па спя хо вая пра ца ка лек ты-
ву элект ра ме ха ніч най май стэр ні 
бы ла за ўва жа на, і ў маі 1939 го-
да яна бы ла пе ра тво ра на ў ра-
монт ны за вод № 22 па ра мон це 
і вы пус ку тэх ні кі су вя зі ў сіс тэ ме 

Нар ка ма та су вя зі СССР. А по тым 
бы ла вай на...

Бур нае раз віц цё пра мыс ло-
вас ці ў пас ля ва ен най Бе ла ру сі 
не маг ло не за кра нуць за вод 
№ 22. Яго вы твор часць на бы вае 
моц ны ім пульс. У 1966 го дзе ён 
ужо Мін скі са юз ны за вод «Прам-
су вязь», а ў 1973-м пе рай ме на-
ва ны ў Мін скі до след ны за вод 
«Прам су вязь».

Зда быт кі ка лек ты ву атрым лі-
ва юць усе са юз нае пры знан не. У 
1975—1980 гг. прад пры ем ства 
трой чы ўзна га родж ва ла ся дып-
ло мам ВЦСПС і Дзярж стан дар ту 
СССР «За да сяг нен не най леп-
шых вы ні каў па вы пус ку пра дук-
цыі з Дзяр жаў ным зна кам якас-
ці». У 1978 го дзе за вод удзель ні-
чаў у ра бо це вы ста вы да сяг нен-
няў на род най гас па дар кі СССР, 
а дак лад ней, быў прад стаў ле ны 
ў экс па зі цыі «Во пыт пра цы пе ра-
да вых прад пры ем стваў су вя зі», 
быў уз на га ро джа ны Дып ло мам 
пер шай сту пе ні ВДНГ СССР.

У струк ту ру Мі ніс тэр ства су-
вя зі і ін фар ма ты за цыі ўжо не-
за леж най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мін скае дзяр жаў нае вы твор чае 
аб' яд нан не «Прам су вязь» увай-

шло 1 сту дзе ня 1992 го да, з 28 
чэр ве ня 2001 го да яно пе ра ўтво-
ра на ў вы твор чае рэс пуб лі кан-
скае ўні тар нае прад пры ем ства 
«Прам су вязь».

Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 30 кра са ві ка 2011 
го да ААТ «Прам су вязь» за да-
сяг нен не ў 2010 го дзе най леп-
шых па каз чы каў у вы ка нан ні 
асноў ных мэ та вых па каз чы каў 
пра гно зу са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця ся род пра мыс ло вых 

ар га ні за цый пры свое на пер шае 
мес ца з за ня сен нем на Рэс пуб лі-
кан скую дош ку го на ру.

Па вы ні ках за 2011 год «Прам-
су вязь» атры маў па дзя ку ад ад-
мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на 
Мін ска за да сяг нен ні ў вы пус ку 
іна ва цый най пра дук цыі.

Прад пры ем ства бы ло ўзна га-
ро джа на дып ломам На цы я наль-
най вы ста вы Бе ла ру сі ў Ры зе ў 
2012 го дзе.

Гэ та толь кі асноў ныя ве хі вя лі-
ка га шля ху ка лек ты ву за больш 
82-га до вы тэр мін яго дзей нас ці.

СЯ МЕЙ НЫЯ 
ДЫ НАС ТЫІ

Па ка заль ным фак та рам эка-
на міч най ста біль нас ці прад пры-
ем ства «Прам су вязь», ат мас фе-
ры доб ра зыч лі вас ці, уза е ма да-
па мо гі ў ка лек ты ве з'яў ля ец ца 
знач ная коль касць ся мей ных 
ды нас тый для 
ся рэд ня га па па-
ме рах прад пры-
ем ства з пер са-
на лам ка ля 300 
ча ла век. Пры чым 
не тых ды нас тый, 
ка лі баць ка пры-

вёў сы на ў пра ве ра ны ка лек тыў 
з упэў не нас цю, што яго дзі ця 
на ву чаць толь кі доб ра му. Гіс то-
рыя за во да мае шмат пры кла даў 
ства рэн ня пад яго да хам ся мей-
ных ды нас тый, так бы мо віць, у 
поў ным аб' ёме. У кні зе, вы да дзе-
най да 80-год дзя «Прам су вя зі», 
змя шча юц ца звест кі пра 19 та кіх 
ды нас тый. Ці ка ва, што спіс пе-
ра важ на ад люст роў вае амаль 
поў ны са стаў сям'і: ма ці, баць-
ка, сын ці дач ка. Ёсць ды нас тыі 
і ў больш шы ро кім са ста ве. На-
прык лад, ле та піс ды нас тыі Ша-
ра ме таў уклю чае ў ся бе га ла ву 
сям'і Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча, 
яго жон ку Соф'ю Кі ры лаў ну, дач-

ку Ін эсу і сы на Аляк санд ра. У ды-
нас тыі Аляк санд ра Ві кенць е ві ча 
Чар ну хі, акра мя яго са мо га, яшчэ 
жон ка Га лі на Ві кенць еў на, доч кі 
Алё на і Га лі на. А вось у ды нас-
тыі Па на ма рэн каў (за сна валь ні-
ца Ва лян ці на Ула дзі мі ра ўна) сы-
ны Ле а нід і Вік тар, а яшчэ і ўнук 
Іван. Услед за баць кам Вік та рам 
Ва сіль е ві чам Аладзь е вым на за-
вод так са ма прый шлі яго сы ны 
Вік тар і Ва ле рый. А вось гэ тая 
ды нас тыя мо жа стаць тэ май для 

вя лі ка га га-
зет на га на ры-
са: у свой час 
спра ву баць кі 
Іла ры ё на Ан-
то на ві ча і ма ці 
Ган ны Фё да-
раў ны Валь ко-
ві чаў вы ра шы-
лі пра цяг ваць 
аж тры сы ны: 
Пётр, Іван і Мі-
ка лай.

Што ва біць 
сю ды ма ла-
дых? Вя до ма, 
нар маль ная 
з а р  п л а  т а , 
доб рыя ўмо-
вы пра цы, 
перс пек ты вы 
рос ту, са лід-
ны са цы яль ны 
па кет, маг чы-
масць ра зам 

пра во дзіць час, удзель ні ча ю чы 
ў спар тыў ных і куль тур на-ма са-
вых ме ра пры ем ствах, эк скур сі-
ях. За ха ва ла ся тра ды цыя «на-
ва год ніх агень чы каў». Ня даў на 
за вад ча не на ве да лі Львоў. Фі-
зіч ная куль ту ра на прад пры-
ем стве — у па ша не. За вод скія 
ка ман ды ўдзель ні ча юць у лет-
ніх і зім ніх спар та кі я дах га лі но-
ва га мі ніс тэр ства і звы чай на не 
вяр та юц ца без уз на га род. Мы 
га на рым ся Іры най Кра сі ка вай, 
Анд рэ ем Кро там і ін шы мі на-
шы мі спарт сме на мі. А да дай-
це сю ды за вод скую біб лі я тэ ку, 
фон ды якой мо гуць за да во ліць 
па тра ба валь ныя чы тац кія гус-
ты. Акра мя гэ та га, у вы пад ку 
не аб ход нас ці мож на за ві таць у 
мед пункт прад пры ем ства, пра-
ве рыць кры вя ны ціск, атры маць 
пер шую да па мо гу, па ра ду, да 
яко га спе цы я ліс та лепш по тым 
хут чэй звяр нуц ца па дак лад ны 
ды яг наз.

Не здар ма ка-
жуць, што моц ны 
той ка лек тыў, дзе 
ша ну юць ве тэ ра-
наў і ад на ча со ва 
кла по цяц ца аб 
ма ла дых. І гэ та 
зра зу ме ла. Пра-
цай ве тэ ра наў 
ства ра ла ся вы-
твор чая ас но ва, 
аў та ры тэт прад-
пры ем ства ў кра-

і не і за яе ме жа мі. Сён ня мно гія 
ве тэ ра ны на за слу жа ным ад па-
чын ку, але іх не за бы ва юць. У 
кні зе, пры све ча най 80-год дзю 
за во да, зме шча ны фа та гра фіі 
тых, хто на вай не зма гаў ся з 
фа шыс та мі, хто по тым ад наў-
ляў і вы во дзіў вы твор часць на 
но вы ўзро вень. У кні зе так са ма 
ёсць спі сы тых, хто ад даў за во ду 
больш за 50 га доў і, ад па вед на, 
ад 40 да 50, ад 30 да 40, ад 20 
да 30 га доў.

У сваю чар гу, ма ла дым спе-
цы я ліс там на да ец ца па вы ша ная 
ўва га: на прык лад, пас ля за кан-
чэн ня на ву чаль най уста но вы на 
пра ця гу двух га доў яны атрым-
лі ва юць што ме сяч ныя да пла ты. 
Уво гу ле ся рэд няя зар пла та па 
прад пры ем стве на блі жа ец ца да 
пя ці міль ё наў.

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ — 
ПА ТРА БА ВАН НЕ 

ЧА СУ
Сло ва га лоў на му ін жы не ру 

Сяр гею ПА ТА ПЕН КУ:
— Як і кож ная сур' ёз ная спра-

ва, пра цэс ма дэр ні за цыі ў нас 
па чаў ся з за га дзя дак лад на рас-
пра ца ва на га пла на, раз лі ча на-
га на 2012—2015 га ды. У ім мы 
па ста ра лі ся ўлі чыць усе ас пек-
ты ма дэр ні за цыі вы твор час ці. Яе 
га лоў ная мэ та — вы пуск но вай 
кан ку рэн та здоль най ім парт аза-

мя шчаль най пра дук цыі. Да рэ чы, 
сён ня амаль усе на шы вы ра бы 
— гэ та, без пе ра больш ван ня, 
ім парт аза мя шчэн не ў чыс тым 
вы гля дзе.

Не ад крыю Аме ры ку, ка лі ска-
жу, што ма дэр ні за цыя — да во лі 
скла да ная і пра цяг лая па ча се 
спра ва. У пер шую чар гу мы за-
ня лі ся ма дэр ні за цы яй тэх на ла-
гіч ных пра цэ саў — без гэ та га 
нель га бы ло раз ліч ваць на вы-
пуск су час ных за па тра ба ва ных 
та ва раў. Да па маг ло нам тое, што 
на за вод зе ра ней бы ла ўка ра нё-
на сіс тэ ма якас ці стан дар ту ІSO 
9001 і сіс тэ ма ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя стан дар ту ІSO 
14001.

У дзе ла вым ася род дзі ёсць та-
кая тэх на ло гія ана лі зу эфек тыў-
нас ці вы ка ры стан ня пер са на лу, 
як кад ра вая ды яг нос ты ка. Ад на 
з яе мэт — вы яў лен не не да хо паў 
у вы ка ры стан ні пра цоў най сі лы. 
Па ра лель на з рэ струк ту ры за цы-
яй вы твор час ці 
мы пра вя лі та кую 
ды яг нос ты ку, па 
яе вы ні ках пры-
ня лі ад па вед ныя 
за ха ды. Прый-
шло ся па вы шаць 
кан ку рэн та здоль-
насць сва іх вы-
ра баў як за кошт 
ма дэр ні за цыі і 
рэ струк ту ры за-
цыі вы твор час ці, 
так і ап ты мі за цыі 
пер са на лу, зай-
мац ца па вы шэн-
нем ква лі фі ка цыі 
кад раў, част ку іх 
пе ра вуч ваць, пе-
ра мя шчаць на ін-
шыя ўчаст кі і па-
са ды. Мы, як га-
во рыц ца, на мар-
шы ства ра лі сваё 
кан струк тар скае 
пад раз дзя лен не, 
служ бу га лоў на-
га тэх но ла га, ад-
дзел тэх ніч на га 
кант ро лю і ін шыя 
служ бы.

Не вель  м і 
спры я ла ма дэр-
ні за цыі тое, што 
част ка аб ста ля-
ван ня ў нас пра ца ва ла яшчэ з 
са вец кіх ча соў. За ме на яго за-
па тра ба ва ла вя лі кіх срод каў. 
Але спра ва бы ла та го вар тая. 
Так, два но выя вы со ка пра дук-
цый ныя стан кі за мя ні лі амаль 50 
пра цэн таў на ша га бы ло га ста-
ноч на га пар ку ме та ла апра цоў-
кі. Вы пуск тэ ле ка му ні ка цый на га 
аб ста ля ван ня ця пер больш хут кі 
і якас ны. Ка лі ра ней для вы ра бу 
ад ной ме та ліч най скрын кі бы лі 
за дзей ні ча ны ча ты ры стан кі, то 
ця пер спраў ля ец ца толь кі адзін 
уні вер саль ны ста нок. Свое ча со-
ва рас пра ца ва лі і рэа лі за ва лі ме-
ры па энер га збе ра жэн ні, зні жэн-
ні ма тэ ры я ла ё міс тас ці, агуль ных 
вы твор чых вы дат каў. У вы ні ку 
ўда ло ся сэ ка но міць сот ні міль ё-
наў руб лёў.

За пла на ва на пе ра аб ста ля ван-
не збо рач на-ман таж най вы твор-
час ці, што да зво ліць па леп шыць і 
якасць пра дук цыі, і ад мо віц ца ад 
па слуг част кі па стаў шчы коў. Не-
аб ход ныя кам плек ту ю чыя бу дуць 
вы раб ляц ца на мес цы. Так са ма 
мяр ку ец ца на быць уні вер саль нае 
аб ста ля ван не для па трэб ін стру-
мен таль най вы твор час ці, дзе ў 
нас знач ны кад ра вы па тэн цы ял. 
Сён ня ўсю аснаст ку, ін стру мент, 
фор мы для ліц ця мы вы раб ля ем 
са мі, што так са ма дае іс тот ную 
эка но мію срод каў. У нас ужо 
сфар мі ра ва ны свой парк су час-
ных ма шын для ліц ця кар пу соў 
з пласт ма сы для ма дэ маў, ра-
дыё пры ём ні каў, пры ста вак. Ка-
ра цей ка жу чы, мы здо ле лі пе-
ра аснас ціць усю лі ней ку ліц ця 
пласт ма са вых кам плек ту ю чых: 

ад са мых ма лень кіх да ся рэд ніх 
і вя лі кіх пра ме раў. За ўва жу, для 
гэ та га мы на бы лі эфек тыў ныя 
ма шы ны бе ла рус кай вы твор час-
ці, якія вы пус кае за вод «Ат лант» 
у Ба ра на ві чах.

Мы пер шы мі ў кра і не па ча лі 
вы пуск бес пра вод ных тэ ле фо-
наў з гуч най су вяз зю. По тым 
бы ла на ла джа на вы твор часць 
плас ты ка вых кар так з элект-
рон ным мо ду лем для га рад скіх 
тэ ле фо наў-аў та ма таў. Сён ня 
вы пус ка ем ан тэ ны GSМ, тэ ле-
ві зій ныя ан тэ ны бы та выя тэ ле-
фо ны, пры стаў кі, ін шую пра дук-
цыю, якая ка рыс та ец ца по пы там 
у спа жыў ца. Бо пра ца ваць на 
склад да ра жэй для ся бе. Та му 
пе ра ва га ад да ец ца вы ключ на 
перс пек тыў ным кі рун кам і рас-
пра цоў кам. На прык лад, сён ня 
ак тыў на раз ві ва ец ца эфір нае 
тэ ле ба чан не. Для яго па трэб на 
за вод зе за сво і лі тэ ле пры стаў ку, 
яна за раз у рам ках су мес на га 

пі лот на га пра ек та з «Бел тэ ле-
ка мам» пра хо дзіць за вяр шаль-
ныя вы пра ба ван ні. Ры нак гэ тых 
вы ра баў абя цае стаць за па тра-
ба ва ным. Клі ма тыч ная ша фа — 
іна ва цый ны пра дукт, які знай-
шоў сва іх спа жыў цоў. Перс пек-
тыў ным абя цае стаць раз віц цё 
тэх на ло гіі GPON.

Як вя до ма, да 2015 го да Бе-
ла русь па він на цал кам пе рай сці 
на ліч ба вае тэ ле ба чан не і ра дыё-
вя шчан не. У рам ках рэа лі за цыі 
гэ та га пра ек та за вод на ла дзіў 
па пра гра ме ім парт аза мя шчэн-
ня вы пуск тэ ле ві зій ных ліч ба вых 
ра дыё пе ра дат чы каў роз най ма-
гут нас ці. Вы твор чыя ма гут нас ці 
прад пры ем ства да зва ля юць вы-
раб ляць за па тра ба ва ную пра-
дук цыю і на знеш ніх рын ках — у 
пры ват нас ці, у Ра сіі.

Быў пе ры яд, ка лі завод «Прам -
су вязь» пра ца ваў толь кі на ўнут-
ра ны ры нак і не зай маў ся экс-
пар там. Але дзя ку ю чы ма дэр ні-
за цыі апош нім ча сам на зі ра ец ца 
ўпэў не ны вы хад прад пры ем ства 
на за меж ныя рын кі. Экс парт у 
2012 го дзе ў па раў на нні з 2011-м 
знач на па вя лі чыў ся. Пра дук цыя 
за во да ідзе ў Літ ву, Ра сію (на-
прык лад, у Санкт-Пе цяр бург, 
Маск ву). У на ступ ным го дзе мяр-
ку ец ца па чаць за сва ен не рын ку 
Укра і ны. Проб ныя па стаў кі ўжо 
зроб ле ны на ват у Сін га пур. Да-
лёкае за меж жа — но вы кі ру нак 
для прад пры ем ства.

Ле а нід ТУ ГА РЫН, 
Аляк сандр ФУР САЎ.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
УНП 100299757
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СТАЎ КА НА ВЫ ПУСК ІНА ВА ЦЫЙ НАЙ ПРА ДУК ЦЫІ

Су час ны фрэ зер на-апра цоў чы 
цэнтр з пра грам ным кі ра ван нем 
да ру ча ны ма ла до му на лад чы ку 
Аляк санд ру ВА РАЎ КУ.

На вы со ка пра дук цый ным тэр ма-
пласт-аў та ма це ай чын най вы твор-
час ці ў гэ тыя дні вы раб ля юць кар-
пу сы для ўльтра ка рот ках ва ле вых 
ра дыё пры ём ні каў «Мэта 212».

Клі ма тыч ную ша фу збі ра юць во пыт ныя сле са ры-збор шчы кі ра дыё элект-
рон най апа ра ту ры і пры бо раў тэ ле ка му ні ка цый Ула дзі мір ДАЎ ГА ДВО РАЎ, 
Ле а нід МІ ХА ЛЕ ВІЧ, Ге надзь ГРЫ ШЧАН КА.

Рэ гу лі роў шчык Ана то лій БУ ЛАШ агля дае га то вы да ад праў кі за каз чы ку 
ліч ба вы тэ ле ві зій ны пе ра дат чык.

Сле сар-збор шчык аба не нтных тэр мі на лаў Тац ця на КІР' ЯЦ КАЯ.

Ін жы нер-кан струк тар Але на ОСІ ПІК 
і на чаль нік ад дзе ла элект ра ме хан і кі СКБ Ва сіль СЛА БА ЖА НІН.

У спе цы яль ным кан струк тар скім бю ро прад пры ем-
ства по бач з во пыт ны мі спе цы я ліс та мі плён на пра цуе 
мо ладзь. Гэ ты фо та зды мак зна ё міць з вя ду чым ін жы-
не рам-кан струк та рам Ула дзі мі рам БАД РАН КО ВЫМ і 
яго ма ла дым ка ле гам Ле а ні дам МІ РО НАМ.

Апе ра та ра Мак сі ма ЛА ДУЦЬ КУ і на лад чы ка Ва ле рыя АЛЬ ША НІ КА фо-
та аб' ек тыў уба чыў ка ля ма гут на га ка ар ды нат на-рэ валь вер на га прэ са з 
пра грам ным кі ра ван нем.

ААТ «Прам су вязь» — вя ду чы бе ла рус кі рас пра цоў шчык і вы твор ца 
абсталяван ня элект ра су вя зі — упэў не на ад чу вае ся бе ў рын ка вых умо вах


