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У ка бi не це ды рэк та ра «На ва бе лiц кi кам-
бi нат хле ба пра дук таў» Сяр гея СТА РА ЦI ТА-
РА ВА — мност ва дып ло маў з роз ных вы стаў, 
у тым лi ку i мiж на род ных, якi мi бы ла ад зна ча на 
пра дук цыя прад пры ем ства. Ка лi пры знац ца 
шчы ра, дык мы ўжо не звяр та лi на iх та кой 
ува гi, як у ра ней шыя на шы па езд кi, бо не як 
пры вык лi да пос пе хаў ка лек ты ву. А вось ка лi 
Сяр гей Мi хай ла вiч па ка заў нам дзве ад ноль-
ка выя скры нач кi з аў ся ны мi шмат ка мi i пра па-
на ваў знай сцi ад роз нен нi ў iх, гэ та вы клi ка ла 

цi ка васць. Маў ляў, тут 
ёсць неш та но вае.

Аказ ва ец ца, мы не 
па мы лi лi ся. Бо ад на са 
скры на чак бы ла пад-
роб ле на, i ў ёй — кант-
ра факт ная пра дук цыя. 
Ва Укра i не, ку ды мы 
экс пар ту ем да дзе ся-
цi пра цэн таў кру пя ных 
вы ра баў, па тлу ма чыў 
ды рэк тар фi лi яла, ад на 
мяс цо вая фiр ма да ду-
ма ла ся пад на шай мар-
кай спiх ваць спа жыў цам 
свой та вар, якi не здоль-
ны кан ку ры ра ваць з бе-
ла рус кiм. Га мяль ча не 
вы явi лi гэ тую афё ру i звяр ну лi ся ў па соль ства 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь ва Укра i не, пас ля ча го 
«ла вач ка» бы ла пры кры та.

— Дрэн ны та вар нi хто пад роб лi ваць не 
бу дзе, — зра бiў вы сно ву на чаль нiк вы твор-
ча-тэх нiч на га ад дзе ла ААТ «Го мель хле бап ра-
дукт» Вiк тар Жыт ке вiч, якi су пра ва джаў нас 
у час па ез дак па прад пры ем ствах ак цы я нер-
на га та ва рыст ва.

А Сяр гей Мi хай ла вiч да даў на ступ нае. На-
ва бе лiц кi КХП — ад но з вя ду чых прад пры ем-
стваў кра i ны па вы твор час цi пра дук таў хут-
ка га пры га та ван ня. Ка лек тыў ро бiць стаў ку 
на су час ныя ўнi каль ныя тэх на ло гii, вы пуск 
шы ро ка га асар ты мен ту вы са ка я кас най пра-
дук цыi. Тут на ла джа на вы со ка тэх на ла гiч ная 
вы твор часць па пе ра пра цоў цы аў са з вы ка-
ры стан нем аб ста ля ван ня ня мец кай фiр мы 
«БЮ ЛЕР». На ба зе кру пя ной вы твор час цi рас-
пра ца ва на тэх на ло гiя i ар га нi за ва ны вы раб 
шмат коў з пша нi цы, грэч кi, аў са, яч ме ню.

На асно ве iх прад пры ем ства вы пус кае ка-
шы хут ка га пры га та ван ня, у тым лi ку з да баў-
ка мi на ту раль ных су ша ных фрук таў (аб ры ко-
сы, пер сi кi, разынкі, ба на ны, яб лы кi, гру шы i 
г.д.), га род нi ны, арэ хаў.

Ганд лё вая мар ка фi лi яла «Но ваКа ша» i 
пра дук цыя яе ста ла па пу ляр най у ама та раў 
смач най i ка рыс най ежы. Яна дае сi лы i зда-
роўе ча ла ве ку, з'яў ля ец ца кры нi цай бял коў, 
тлу шчаў, вуг ля во даў, вi та мi наў i мi не раль-

ных рэ чы ваў. Хар чо вая пра дук цыя фi лi яла, 
без пе ра больш ван ня, ад па вя дае леп шым 
су свет ным узо рам i па якас ных па каз чы ках 
не са сту пае ана ла гiч ным та ва рам вы твор цаў 
блiз ка га i да лё ка га за меж жа. Не здар ма ж 
тут ука ра нё ны на ступ ныя сiс тэ мы: ме недж-
мен ту якас цi, якая ад па вя дае па тра ба ван ням 
СТБ ISO 9001—2009, кi ра ван ня на ва коль ным 
ася род дзем СТБ ИСО 14001—2005, ахо вай 
пра цы СТБ 18001-2009, а так са ма сiс тэ ма 
кi ра ван ня якас цю i бяс пе кай хар чо вай пра-
дук цыi на асно ве ана лi зу ры зык i кры тыч ных 
кант роль ных кро пак у ад па вед нас цi з па тра-
ба ван ня мi СТБ 1470-2004 (НА АСР).

I вось мы ў кру пя ным комп лек се, дзе на чаль-
нiк — Мi ка лай Фё да ра вiч Паў ля нок, якi пра цуе 
на прад пры ем стве з 1992 го да. Ён зна ё мiць нас 
з вы твор час цю. У комп лекс ува хо дзiць кру па за-
вод, дзе вы раб ля юц ца кру пы i шмат кi аў ся ныя, 
ка шы, якiя не па тра бу юць вар кi, цэ хi ша лу шэн ня 
i мiк ра нi за цыi i яшчэ два да па мож ныя цэ хi, дзе 
на ла джа на вы твор часць яч ных i жыт нiх круп, 
га ро ху шлi фо ва на га цэ ла га i ко ла та га.

— Комп лекс вы раб ляе да 35 вi даў пра-
дук цыi, — га во рыць Мi ка лай Фё да ра вiч. — 
Па чы на лi ж з двух вi даў яе: круп аў ся ных i 
шмат коў з iх, якiя ўпа коў ва лi ся ў мяш кi. Ка лi ж 
уста на вi лi ня мец кую фа со вач ную лi нiю BOSH, 

якая пра цуе i за раз, упа коў ка та ва раў ро бiц-
ца ў ка роб кi. У 2003 го дзе бы ла пра ве дзе на 
рэ кан струк цыя ўся го кру пя но га комп лек су, у 
вы нi ку ча го вы пуск пра дук цыi i асар ты мент 
яе знач на па вя лi чы лi ся.

Акра мя лi нii BOSH, ёсць тут яшчэ два фа-
со вач ныя ад дзя лен нi, дзе ўста ноў ле ны ма шы-
ны фiр маў «Рус кая тра пе за» i ПАСТПАК–С 
(г. Санкт-Пе цяр бург), на якiх у ка роб кi фа су-
юц ца ка шы фрук то выя па паў кi ла гра ма i па 
45 гра маў у сло i кi.

Па на зi ра лi мы i за ра бо тай трэ цяй лi нii 
iталь ян скай фiр мы «SENZANI», зроб ле най 
пад спе цы яль ны за каз фi лi яла. Яна пра цуе 

ў аў та ма тыч ным рэ жы ме з вель мi вы со кай 
пра дук цый нас цю: за ад ну хвi лi ну ўпа коў вае 
да ста ка ро бак шмат коў цi га ро ху.

— У та кiм рэ жы ме дзей нi чае i лi нiя BOSH, 
— пад крэс лi вае на чаль нiк комп лек су. — Вя-
до ма ж, пры вы со кай ква лi фi ка цыi пер са на лу. 
Па 18-20 га доў пра цу юць у нас Га лi на Асi-
пен ка, Але на Сiль чан ка, Вiк тар Бас коў. На iх 
раў ня юц ца, з iх бя руць прык лад iн шыя. Сё ле-
та на кру па за во дзе i ў цэ ху мiк ра нi за цыi мы 
ўста на вi лi два фо та се па ра та ры, дзя ку ю чы 
ча му па леп шы ла ся якасць пра дук цыi.

Акра мя кру пя ной вы твор час цi, фi лi ял шмат 
га доў зай ма ец ца вы ра бам кам бi кар моў для 
ўсiх вi даў жы вё лы, а так са ма ры бы. Курс 
узя ты на тое, каб па ляп шаць якасць кар моў, 
па шы раць iх асар ты мент. I на гляд ны прык-
лад гэ та га — за пуск сё ле та ў ра бо ту лi нii мiк-
ра да зi ра ван ня. Яна да зва ляе вы пра цоў ваць 
прэ мiк сы. А гэ та — кан цэнт ры ра ва ныя мiк ра-
да баў кi: вi та мi ны, амi на кiс ло ты i г.д., якiя ўно-
сяц ца ў кам бi кар мы ў за леж нас цi ад па трэб-
нас цяў кож на га вi ду жы вё лы. Ра ней прэ мiк сы 
за куп ля лi ся на iн шых прад пры ем ствах.

Для ма лад ня ку — па рсюч коў-ад' ёмы шаў i 
ця ля так — на ла джа ны сё ле та вы раб так зва-
ных стар цер ных кар моў. Ле тась фi лi ял узяў-
ся за вы ка нан не вя лi кай ра бо ты: уста ноў ку 

iталь ян ска га аб ста ля ван ня, пры зна ча на га для 
за бес пя чэн ня тэх на ла гiч най па трэб нас цi га-
ра чай ва дой i ацяп лен ня ўсiх па мяш кан няў у 
асен не-зi мо вы пе ры яд. Ра бо ты за кон чы лi ся 
сё ле та, i той ка цёл, у якiм бу дзе спаль вац ца 
ша лу пiн не аў са, ужо пра цуе ў на ла дач ным рэ-
жы ме. Сён ня ён вы пра цоў вае 800-900 кi ла гра-
маў па ры ў га дзi ну, а здоль ны вы пра цоў ваць 
да пя цi тон яе. Ша лу пiн не, ад ным сло вам, 
за ме нiць та кое да ра гое па лi ва, як газ, на якi 
вы дат коў ва лi ся вя лi кiя су мы.

Ад ным сло вам, фi лi ял, як i ўсё ак цы я нер нае 
та ва рыст ва — ста бiль нае, па спя хо вае прад-
пры ем ства, якое ды на мiч на раз вi ва ец ца.

— Нам ёсць чым га на рыц ца, — ска заў ён, 
— бо з пя цi асноў ных да ве дзе ных па каз чы каў 
вы ка на ны ўсе пяць.

— А ка лi кан крэт на?
— За дзе вяць ме ся цаў вы ка на на за дан не па 

вы твор час цi кам бi кар моў i круп, знi жэн нi за па-
саў га то вай пра дук цыi. Вы руч ка ад рэа лi за цыi 
пра дук цыi скла ла 589,3 мiль яр да руб лёў, што 
скла дае тэмп рос ту да ана ла гiч на га ле таш ня га 
пе ры я ду 146,5 пра цэн та.

— Га лоў ным пры ўсiм гэ тым, Эду ард Сяр-
ге е вiч, зга дзi це ся, з'яў ля ец ца атры ман не 
пры быт ку...

— А я i не спра ча ю ся. Пры быт кi ад рэа лi за цыi 
пра дук цыi скла лi за ўка за ны пе ры яд 61,5 мiль-
яр да руб лёў пры рэн та бель нас цi про да жу 10,4 
пра цэн та, а чыс та га пры быт ку мы атры ма лi ў су ме 
10,5 мiль яр да руб лёў.

— А як з ся рэд няй зар пла тай?
Яна скла ла 4978 ты сяч руб лёў, тэмп рос ту яе 

да ана ла гiч на га ле таш ня га пе ры я ду — 144,1 пра-
цэн та. Вы руч ка ў раз лi ку на ад на го пра цу ю ча га скла ла 
740,3 мiль ё на руб лёў пры ўка за ным вы шэй тэм пе рос ту 
149,8 пра цэн та. Як ба чым, тэмп рос ту вы руч кi апя рэдж-
вае тэмп рос ту за ра бот най пла ты.

— ААТ «Го мель хле бап ра дукт» з'яў ля ец ца за сна-
валь нi кам пры ват на га сель ска гас па дар ча га ўнi тар на га 
прад пры ем ства «Анд рэ еў ка». Як там iдуць спра вы?

— Пра бач це, але i тут без кан крэт ных лiч баў не абы-

Пе рад на шым на вед ван нем яго 
на мес нiк ге не раль на га ды рэк-
та ра ААТ Аляк сандр Ва сiль е вiч 
МАМ РУ КОЎ пад крэс лiў на ступ-
ную ака лiч насць: кад ры там моц-
ныя, ка лек тыў друж ны, зла джа ны. 
Мно гiя лю дзi пра цу юць па шмат 
га доў, рас туць пра фе сiй на.

Ся род iх i на чаль нiк цэ ха 
«млынага тун ко ва га па мо лу» 
Юрый Буг ла коў, з якiм мы су-
стрэ лi ся. Ма цi Воль га Ся мё наў на, 
якая ўжо на за слу жа ным ад па-
чын ку, ма лым хлап чу ком бра ла 
яго з са бой на ра бо ту (пра ца ва ла 
апа рат чы кам), а ён, за кон чыў шы 
праф тэх ву чы лi шча i ад слу жыў шы 

ў ар мii, вы ра шыў пай сцi па яе сля дах, асво iў шы гэ тую пра фе сiю. 
По тым за воч на атры маў вы шэй шую аду ка цыю, пэў ны час пра ца ваў 
май страм, а з 2004 го да ўз на чаль вае цэх, у якiм працуе 42 ча ла ве кi.

У гу тар цы з iм нас цi ка вi ла та кое пы тан не: як змя нi лi ся ўмо вы ра бо-
ты з та го ча су? Роз нi ца iс тот ная, ад ка заў Юрый Ула дзi мi ра вiч. Зме ны 
ў леп шы бок, як га во рыц ца, вi даць на кож ным кро ку, бо вы твор часць 
не ад на ра зо ва ма дэр нi за ва ла ся i асна шча ла ся но вым пра грэ сiў ным 
аб ста ля ван нем. Толь кi не каль кi пры кла даў.

Вы твор часць му кi звя за на з за пы лен нем, i ра ней умо вы пра цы 
тут бы лi цяж кi мi з-за гэ та га. Ка лi ж у ас пi ра цый най сiс тэ ме фiль-
тры па ча лi мя няць на больш су час ныя, вы нiк стаў зу сiм iн шы. Або 
яшчэ. У 2002 го дзе быў ад ноў ле ны 
i за пу шча ны ў ра бо ту ўчас так рас-
фа соў кi му кi ў па пя ро выя па ке ты. 
Пер ша па чат ко ва для гэ та га бы ла 
ўста ноў ле на паў аў та ма тыч ная лi нiя 
вы твор час цi фiр мы «Рус кая тра пе-
за», якую за тым змя нi ла iталь ян ская 
аў та ма тыч ная ўпа ко вач ная лi нiя, 
пра дук цый насць якой — 25 па ке таў 
за хвi лi ну. Бы лi за ме не ны так са ма 
ва гi ўлi ку, ука ра нё ны iн шыя на вiн кi, 
на кi ра ва ныя на ска ра чэн не руч ной 
пра цы i па вы шэн не эфек тыў нас цi 
вы твор час цi. Змя нi лi ся i бы та выя 
ўмо вы, ад кры ла ся спар тыў ная за ла, 
бы лi ад ра ман та ва ны па коi пры ёму 
ежы, ду ша выя i г.д.

Да гу тар кi пад клю чы лi ся га лоў ны 
iн жы нер i га лоў ны тэх но лаг фi лi яла 
Ана толь i Люд мi ла Фi ла та вы. Да рэ-
чы, ся мей ная па ра па ча ла пра ца ваць 
тут у 1980 го дзе пас ля за кан чэн ня Ма гi лёў ска га тэх на ла гiч на га 
iн сты ту та, прай шоў шы не каль кi пры сту пак па служ бо вай лес вi цы. 
Яны рас ка за лi, што ле тась на млы не па чаў ажыц цяў ляц ца буй ны 
iн вес ты цый ны пра ект па яго рэ кан струк цыi, якi прой дзе ў тры эта-

пы. Пер шы ўжо за кон чыў ся. У вы нi ку бы ло за ме не на аб ста ля ван не 
збож жа ачы шчаль на га ад дзя лен ня пша нiч най i жыт няй сек цый (но вае 
на бы лi ў швей цар скай кам па нii). Што гэ та да ло? Знi жэн не на груз кi на 
ас пi ра цый ныя ўста ноў кi, знi жэн не аб' ёмаў ад пра ца ва на га па вет ра, 

страт цяп ла, па ляп шэн не мiк ра клi ма-
ту ў цэ ху для яго пер са на лу i якас цi 
ачыст кi зер ня.

План тэх нiч на га пе ра ўзбра ен ня пра-
ду гледж вае за куп ку ў сё лет нiм снеж нi 
асноў на га аб ста ля ван ня раз моль на га 
ад дзя лен ня сек цыi па раз мо ле зер ня, 
уста ноў кi да дат ко вых ёмiс тас цяў для 
ад ва лаж ван ня яго i га то вай пра дук цыi, 
вы ка нан не ра бот па за ме не тэх на ла-
гiч на га, транс парт на га, ас пi ра цый на га 
i ва га ва га аб ста ля ван ня, устрой ства 
агуль на аб мен най пры то ка ва-вы цяж-
ной вен ты ля цыi раз моль на га ад дзя-
лен ня, бу даў нiц тва бун ке раў за хоў ван-
ня зер ня.

Трэ цiм эта пам пе ра асна шчэн ня 
(2014 год) на ме ча на рэ кан струк цыя 
вы бой на га ад дзя лен ня, за кан чэн не 
ра бот па зер не ачы шчаль ным i раз-
моль ным ад дзя лен нях i г.д. Ча ка е мы 

эфект ад пра ек та — па ляп шэн не якас цi пша нiч най му кi i па ве лi чэн-
не вы ха ду яе вы шэй шым га тун кам да 60 пра цэн таў пры па ве лi чэн нi 
су тач на га вы пус ку яе са 180 да 200 тон, а жыт няй — з 75 да 90 тон, 
знi жэн не за трат на па лiў най-энер ге тыч ныя рэ сур сы.

— Якiя ра бо ты вы кон ва ем сён ня? — пе-
ра пыт вае Ана толь Ар цё ма вiч. — Збож жа 
су шым, ачы шча ем, за клад ва ем на га да вое 
за хоў ван не. Ра бо ты ха пае ка лек ты ву i на 
ўсiх iн шых аб' ек тах: у цэнт ра лi за ва най вы-
твор ча-тэх на ла гiч най ла ба ра то рыi, эле ва та-
ры, млы не, участ ках ра монт на-ме ха нiч ным, 
ра монт на-бу даў нi чым, энер ге тыч ным, на 
кру па за во дзе, рэа лi за цый най ба зе, у ма-
га зi нах i г.д.

Прак тыч на ўсе за дан нi дзе вя цi ме ся цаў 
мы вы ка на лi. Ад но толь кi не па ко iць — вя лi кiя 
склад скiя за па сы грэц кiх круп з-за не ад па вед-
нас цяў за ку пач ных цэн на сы ра вi ну (грэч ку), 
якую мы куп ля ем, i на рэа лi за цый ную ца ну 
на кру пы, якiя мы пра да ём. Ды гэ та ад нас 
не за ле жыць.

  «Го мель скi кам бi нат хле ба пра дук таў» — «Го мель скi кам бi нат хле ба пра дук таў» — 

Свое асаб лi вы юбi лей, ад ным сло вам, i з 
вы пад ку яго вар та пры га даць тут не ка то рыя 
ста рон кi яго гiс то рыi. Пер ша па чат ко вая наз-
ва прад пры ем ства бы ла «млы на кам бi нат». 
На той час ён быў аб ста ля ва ны та кi мi су-
час ны мi ма шы на мi, з раз вi тай ме ха нi за цы яй 
пра ца ём кiх пра цэ саў, якiх не бы ло на ана ла-
гiч ных прад пры ем ствах Бе ла ру сi. Та ды ж бы-
лi па бу да ва ны эле ва тар ёмiс тас цю 8000 тон, 
якi меў пнеў ма тыч ную ўста ноў ку для пры ёму 
збож жа з бар жаў, двух па вяр хо вы склад га-
то вай пра дук цыi i iн шыя аб' ек ты.

У час Вя лi кай Ай чын най вай ны млын i эле-
ва тар бы лi раз бу ра ны, а пе рад па чат кам яе 
аб ста ля ван не млы на бы ла дэ ман цi ра ва на i 
вы ве зе на. Пас ля вы зва лен ня Го ме ля ўца ле лы 
бу ды нак скла да быў пе ра аб ста ля ва ны пад вы-
твор часць абой най му кi, а ў 1947 го дзе па ча-
ло ся бу даў нiц тва жа ле за бе тон на га эле ва та ра 
сi лас на га ты пу ўка за най вы шэй ёмiс тас цю 

з на ступ най пры бу до вай у 1962-1967 га дах 
яшчэ трох сi лас ных кор пу саў. А ў 1964 го дзе 
быў уве дзе ны ў строй дзе ю чых двух сек цый ны 
млын па пе ра апра цоў цы 180 тон пша нi цы i 100 
тон жы та ў су ткi i iн шыя аб' ек ты.

У 1958 го дзе ад бы ло ся аб' яд нан не ўка за-
на га млын за во да (кам бi на та хле ба пра дук таў 
№8), кру па за во да №14 i рэа лi за цый най ба-
зы Мi нiс тэр ства на рых то вак СССР пад наз-
вай «Го мель скi кам бi нат хле ба пра дук таў». 
Прад пры ем ства па сту по ва шы ры ла ся, рас ло, 
на бi ра ла вы твор чую сi лу, па ста ян на ўдас ка-
наль ва ю чы тэх на ла гiч ныя пра цэ сы.

За да сяг ну тыя пос пе хi ў раз вiц цi му ка-
моль на-кру пя ной пра мыс ло вас цi Го мель скi 
кам бi нат хле ба пра дук таў трой чы вы хо дзiў 
пе ра мож цам ва Усе са юз ным спа бор нiц тве з 
пры су джэн нем яму Пе ра ход на га Чыр во на га 
Сця га Са ве та Мi нiст раў СССР i ЦК праф са-
ю за ра бот нi каў сель скай гас па дар кi i на рых-

то вак, а ў 1971 го дзе Ука зам Прэ зi ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та СССР быў уз на га ро джа-
ны ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во на га Сця га. 
А ў 1972 го дзе пра дук цыя прад пры ем ства 
экс пар та ва ла ся на Вы стаў цы да сяг нен няў 
на род най гас па дар кi СССР i за ва я ва ла дып-
лом пер шай сту пе нi.

У вы нi ку да лей шай рэ ар га нi за цыi прад-
пры ем ства ста ла фi лi ялам ад кры та га ак цы я-
нер на га та ва рыст ва «Го мель хле бап ра дукт». 
Фi лi ял уз на чаль вае Мi ха iл Пят ро вiч Бе ла-
шыц кi, пад кi раў нiц твам яко га прад пры ем-
ства з'яў ля ец ца ад ным з буй ных i ста бiль на 
пра цу ю чых збож жа пе ра пра цоў чых прад пры-
ем стваў воб лас цi.

80 га доў80 га доў

сцi ся. За бяс пе ча на вы твор часць ма ла ка ў аб' ёме 7811 
тон пры тэм пе рос ту да ўзроў ню ана ла гiч на га пе ры я ду 
2012 го да 101,9 пра цэн та. Рэа лi за ва на яго 7382 то ны ў 
за лi ко вай ва зе пры та вар нас цi 89,8 i кла са «Эк стра» 87,3 
пра цэн та агуль на га аб' ёму про да жу. Пры ва гi на вы рошч-
ван нi буй ной ра га тай жы вё лы скла лi 752 то ны пры тэм пе 
рос ту 111,9 пра цэн та. Да сяг ну та ва ла вая пры ва га свi ней 
у коль кас цi 2157 тон пры тэм пе рос ту 111,2 пра цэн та.

У ААТ ува хо дзяць два фi лi ялы — Го мель скi i На ва бе-
лiц кi кам бi на ты хле ба пра дук таў.

— Якiя вi ды дзей нас цi ажыц цяў ляе ваш ка лек тыў?
— Вы раб ля ем кам бi кор ма вую пра дук цыю, му ку, кру-

пы, ка шы хут ка га пры га та ван ня, на ла дзi лi вы твор часць 
хле ба бу лач ных вы ра баў на хле ба за вод зе ў Бра гi не, 
зай ма ем ся ап то вым i роз нiч ным ганд лем. У агуль ным 
аб' ёме вы твор час цi кам бi кор ма вай пра дук цыi прад пры-
ем стваў воб лас цi до ля ААТ да сяг ну ла 37 пра цэн таў. А 
па вы твор час цi аў ся най пра дук цыi фi лi ял «На ва бе лiц кi 
КХП» зай мае ка ля 90 пра цэн таў агуль на рэс пуб лi кан-
ска га вы ра бу яе. Наш кру па за вод — прак тыч на адзi нае 
прад пры ем ства ў Бе ла ру сi па вы твор час цi грэц кiх круп, 
якiя хут ка раз вар ва юц ца.

ня га пе ры я ду гэ тая лiч ба скла ла 176,9 пра цэн та.
За ме жа мi рэс пуб лi кi ах вот на куп ля юць шмат кi аў ся-

ныя, му ку жыт нё вую. Мы маг лi б пра да ваць там i му ку 
пша нiч ную, бо на яе ёсць по пыт, але, на жаль, не мо жам 
ра бiць гэ та, бо не ха пае нам сы ра вi ны для поў най за груз кi 
вы твор чых ма гут нас цяў. Не здзiў ляй це ся, ка лi ска жу, што 
ва лю та iн шым ра зам па сту пае да нас i ад про да жу мя са.

— А ча му тут здзiў ляц ца, ка лi ў «Анд рэ еў цы» зай-
ма юц ца i жы вё ла га доў ляй?

— ПСУП «Анд рэ еў ка» тут нi пры чым. Ка лi мя са кам бi-
на ты не мо гуць раз лi чыц ца з на мi гра шы ма, яны па стаў-
ля юць нам сваю пра дук цыю, а мы па пры маль ных цэ нах 
рэа лi зу ем яе — у пры ват нас цi, у Ра сii.

Ха чу ска заць яшчэ i тое, што прад пры ем ства на ша 
па ста ян на ўдас ка наль ва ец ца: ука ра ня юц ца но выя вi ды 
аб ста ля ван ня, рас пра цоў ва юц ца пра грэ сiў ныя ме та ды 
вя дзен ня тэх на ла гiч ных пра цэ саў, пра во дзiц ца аў та ма ты-
за цыя i кам п'ю та ры за цыя вы твор час цi. I гэ та з'яў ля ец ца 
ад ным са склад нi каў пос пе ху.

— I што, на ба ле лых пы тан няў ня ма?
— Ча му ня ма? Ёсць пэў ныя цяж кас цi. У па чат ку го-

да бы ла скла да ная сi ту а цыя з за бес пя чэн нем хар чо вай 
пша нi цай для вы твор час цi му кi i сы ра вi най для вы ра бу 
аў ся ных шмат коў. Не па ко яць нас i ня свое ча со выя раз лi кi 
КСУ Паў i СВК за па стаў ле ную iм пра дук цыю, як i тое, што 
за ку пач ныя цэ ны на сы ра вi ну, з якой мы вы раб ля ем сваю 
пра дук цыю, да во лi вы со кiя ад нос на ца ны, па якой мы яе 
па вiн ны рэа лi за ваць.

Ка лi б гэ тыя пы тан нi бы лi ад рэ гу ля ва ны як след, па-
каз чы кi на шай ра бо ты бы лi б на мно га леп-
шыя. Свае за да чы мы ве да ем i на ме ча нае 
па ста ра ем ся ажыц ця вiць, ня гле дзя чы на 
цяж кас цi.

Но ва Ка шы Но ва Ка шы 
для Са шы i Ма шыдля Са шы i Ма шы

— Да рэ чы, Эду ард Сяр ге е вiч, цi праў да, што за ша-
лу пiн нем ва шай грэч кi, воб раз на ка жу чы, га ня юц ца 
асоб ныя фiр мы Япо нii, Кi тая, Тай лан да?

— Га ня юц ца не га ня юц ца, але ах вот на куп ля юць iх i 
вя зуць за мо ры-акi я ны. Зда ец ца, на асно ве iх яны вы раб-
ля юць па душ кi, мат ра цы.

Ка лi ж вы за кра ну лi пы тан не экс пар ту, дык ад зна чу 
на ступ нае. Апош нiм ча сам па знеш нiм ганд лi мы пе ра-
ўзы хо дзiм пра гноз ныя па каз чы кi i да сяг ну лi пе ра вы шэн ня 
экс пар ту над iм пар там. Пры за дан нi да сяг нуць 106 пра цэн-
таў тэм пу рос ту 
сё ле та да ад-
па  вед  на  га 
ле таш-
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Дзень за днём Пра вер ка цэ лас нас ці 
ўпа коў кі — не ад' ем ная 

част ка пра цэ су 
вы твор час ці му кі.

Аляк сандр МАМ РУ КОЎ, 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 

ААТ «Го мель хле бап ра дукт».

На чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла 
ААТ «Го мель хле бап ра дукт» Вік тар ЖЫТ КЕ ВІЧ 
і га лоў ны ін жы нер фі лі яла Ана толь ФІ ЛА ТАЎ.

Прад стаў нік пра цоў най ды нас тыі прад пры ем ства, 
на чаль нік цэ ха Юрый БУГ ЛА КОЎ і май стар Лю боў БЛАШ КЕ ВІЧ 

кант ра лю юць пра цэс ра бо ты ап тыч на га сар та валь ні ка ім парт най вы твор час ці.

Дзя ку ю чы пра фе сі я на ліз му гэ тых лю дзей бе ла рус кі спа жы вец хар чу ец ца смач ны мі і якас ны мі ка ша мі. Зле ва на-
пра ва: Сяр гей МАК СІ МАЎ, на чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла; На тал ля ЛІ МА РЭН КА, ін жы нер-тэх но лаг; Мі ка лай 
ПАЎ ЛЯ НОК, на чаль нік кру пя но га комп лек су; Анд рэй ЦУ ПІ КАЎ, га лоў ны ін жы нер.

Упа коў ка га то вай пра дук цыі. 
Зле ва на пра ва: Дзміт рый ГАР БА ЧОЎ, Мі ха іл СІЗ, Вік то рыя КРЭНЦЬ, Тац ця на КАР БА ЧО ВА.

ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГI!
Не ад крыю сак рэ ту, ка лi ска жу, што на ды хо дзя чае пра фе сiй нае свя та ра бот нi каў сель скай гас па дар кi i пе-

ра пра цоў чай пра мыс ло вас цi, да яко га i наш ка лек тыў мае са мае не па срэд нае да чы нен не, ад зна чае боль шасць 
на сель нiц тва кра i ны. Бо ня ма ў рэс пуб лi цы нi вод на га ча ла ве ка, якi б не ка рыс таў ся пра дук та мi хар ча ван ня, што 
вы раб ля юц ца ў сiс тэ ме аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. Вы нi кi дзей нас цi аграр най га лi ны з'яў ля юц ца га ран там 
хар чо вай бяс пе кi кра i ны, i мы га на рым ся, што ро бiм у яе свой унё сак.

Наш ка лек тыў зра бiў ня ма ла для вы ка нан ня тых за дач, якiя бы лi па стаў ле ны пе рад iм. Мы спра вi лi ся з усi мi 
да ве дзе ны мi асноў ны мi пра гноз ны мi па каз чы ка мi, за бяс пе чы лi пры быт ко вую ра бо ту. Усё гэ та — плён ва шай ста-
ран най ра бо ты, да ра гiя та ва ры шы, умен ня, на стой лi вас цi, вы со ка га пра фе сi я на лiз му, за што ўсiм вя лi кi дзя куй.

На пе ра дзе ў нас яшчэ больш на пру жа ная пра ца, i ёсць упэў не насць, што но выя вы шы нi бу дуць узя ты.
Вiн шую ка лек тыў фi лi яла «Го мель скi кам бi нат хле ба пра дук таў» з 80-га до вым юбi ле ем, а ўсiх пра цаў нi коў 

ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва з пра фе сiй ным свя там! Жа даю вам моц на га зда роўя, ве ры ў заўт раш нi 
дзень, ся мей на га шчас ця, мэ та на кi ра ва нас цi, ма тэ ры яль на га даб ра бы ту.

Эду ард БА ШАК, ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Го мель хле бап ра дукт».

АД КРЫ ТАЕ АК ЦЫ Я НЕР НАЕ ТА ВА РЫСТ ВА «ГО МЕЛЬ ХЛЕ БАП РА ДУКТ» — 

       ЗАЎ СЁ ДЫ НА КРОК НА ПЕ РА ДЗЕНа гэ тае прад пры ем ства наш «звяз доў скi дэ-
сант» вы са джваў ся ўжо не ад ной чы, i кож ны 
раз мы ра да ва лi ся яго пос пе хам. Сё ле та ж 

наш пры езд ту ды ад быў ся на пя рэ дад нi пра фе сiй-
на га свя та — Дня ра бот нi каў сель скай гас па дар кi i 
пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас цi, i та му цал кам за ка-
на мер на бы ло да ве дац ца аб тым, з якi мi зда быт ка мi 
прый шоў ка лек тыў да яго. З гэ та га пы тан ня i па ча-
ла ся гу тар ка з ге не раль ным ды рэк та рам прад пры-
ем ства Эду ар дам Сяр ге е вi чам БА ША КОМ.

Віктар БОЙКА, Алена ДАЎЖАНОК. Любоў БЯЛЯЕВА (фота).

Сяр гей СТА РА ЦІ ТА РАЎ, ды рэк тар фі лі яла 
«На ва бе ліц кі кам бі нат хле ба пра дук таў», 
з уз на га ро дай, якую брэнд «Но ва Ка ша» 

атры маў у Маск ве.


