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ЭЛIТА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЭКАНОМIКI
Холдынг «Бабруйскаграмаш» — адна з тых кампанiй, якiя сёння ўпэўнена адчуваюць сябе на мiжнароднай арэне i дэманструюць, што беларусы могуць ствараць якасны канкурэнтаздольны тавар. У яго складзе задзейнiчаны
ААТ «Кiруючая кампанiя холдынга «Бабруйскаграмаш», ААТ «Бабруйсксельмаш», ААТ «Оршааграпраммаш», ААТ «Маладзечанскi станкабудаўнiчы завод»,
ААТ «НДIСтромаўталiнiя», ААТ «Брэсцкi электрамеханiчны завод» — шэсць
прадпрыемстваў у розных абласцях Беларусi з колькасцю працуючых 2611 чалавек. Сёння холдынг займае вядучае месца сярод аграпрамысловага комплексу
Беларусi i краiн СНД па аб'ёме вытворчасцi i экспарту. За апошнiя амаль два гады
ён павялiчыў аб'ём прадукцыi ў 2,5 раза!
Пра тое, якiя задачы ставiць перад сабой
Тэхнiка, якая карыстаецца попытам
кампанiя, з кiм працуе i што плануе на
у шматлiкiх краiнах свету.
перспектыву, у размове з генеральным
дырэктарам упраўляючай кампанii холдынга Надзеяй ЛАЗАРЭВIЧ.
Надзея ЛАЗАРЭВIЧ
упэўнена каардынуе работу
шматпрофiльнага лiдара
беларускага машынабудавання.

— Мы ўвесь час шукаем
новыя канцэптуальныя i аптымальныя тэхнiчныя рашэннi,
якiя дазваляюць пастаўляць
клiентам сучасную тэхнiку, —
адзначае генеральны дырэктар. — Тут пра цуе твор чы
малады калектыў iнжынераў
пад кiраў нiц твам на мес нi ка
генеральнага дырэк тара па
тэхнiчных пытаннях Вiк тара
Фiлатава. Гэта спецыялiс ты,
якiя вель мi доб ра ве да юць
рынак i засяроджаны на апярэджанне яго патрэб. З 2010
года на галаўным прадпрыемстве паспяхова функцыянуе цэнтр навукова-тэхнiчных
распрацовак, якiм кiруе кандыдат тэхнiчных навук Васiль
Пе ра воз нi каў. Рас пра цоўшчыкi цесна кантак туюць у
iнавацыйнай сферы з замежны мi парт нё ра мi i фiр ма мi,
пра мыс ло вы мi прад пры емствамi Беларусi i краiн СНД,
арганiзацыямi НАН Беларусi i
Мiнiстэрства адукацыi, шматлiкай камандай дылераў i спажыўцоў нашай тэхнiкi.
— Сёння Беларусь робiць
стаўку на мадэрнiзацыю вы-

Толькi факты
Холдынг «Бабруйскаграмаш» неаднаразова станавiўся
лаўрэатам Прэмii ўрада Беларусi ў галiне якасцi, конкурсаў
«Найлепшыя тавары Рэспублiкi Беларусь» i «Найлепшыя
тавары Рэспублiкi Беларусь на рынку Расiйскай Федэрацыi», а таксама незалежных прафесiйных конкурсаў, якiя
праводзяцца ў рамках найбуйнейшых выставак сельскагаспадарчай тэхнiкi. За дасягнутыя паказчыкi ў развiццi прамысловасцi за 2019 год працоўны калектыў ААТ «Кiруючая
кампанiя холдынга «Бабруйскаграмаш» узнагароджаны
ганаровым сцягам Бабруйскага гарвыканкама, дыпломам
I ступенi i грашовай прэмiяй. Кiраўнiк холдынга Надзея
Лазарэвiч стала лаўрэатам першай бiзнес-прэмii «Кiраўнiк
года — 2019. Элiта нацыянальнай эканомiкi». Яна таксама
з'яўляецца пераможцам гарадскога i ХII Рэспублiканскага
конкурсу «Жанчына года — 2019» у намiнацыi «Паспяховы кiраўнiк».
За значны ўклад у сацыяльна-эканамiчнае развiццё Магiлёўскай вобласцi Надзеi Лазарэвiч па вынiках
2019 года прысвоена ганаровае званне «Чалавек года
Магiлёўшчыны» ў намiнацыi «Вытворчая дзейнасць».
Больш iнфармацыi аб прадпрыемстве глядзiце на сайце

bobruiskagromach.com.
творчасцi i актыўна ўкараняе новыя тэхналогii. Вы, наколькi вядома, iдзяце ў нагу
з патрабаваннямi часу...
— Так. Цяпер мы рэалiзоўваем iнвестыцыйны праект па
мадэрнiзацыi фарбавальнай,
нарыхтоўча-зварачнай i механаапрацоўчай вытворчасцяў у рамках дзяржпраграмы

развiцця машынабудаўнiчага
комплексу Рэспублiкi Беларусь на 2017—2020 гады.
— Наколькi шырокая ў
вас геа гра фiя па ста вак?
I хто асноўныя спажыўцы
вашай прадукцыi?
— 75 % агрэгатаў iдзе па
100-працэнтнай перадаплаце
ў Расiю праз «Гандлёвы дом

«Бабруйскаграмаш». За дзевяць месяцаў гэтага года мы
прадалi суседзям тэхнiкi на
15 мiльёнаў долараў (112,4 %
да аналагiчнага перыяду мiнулага года). Стымулам росту сталi створаныя дзяржавай
умовы для гэтага — пашырэнне наменклатуры, пастаўка на
рынак тэхнiкi з новым дабаўленым коштам, дзяржаўная падтрымка замежных продажаў
(ААТ «Прамагралiзiнг», Указ
№ 466, Указ № 534 «Аб садзейнiчаннi развiццю экспарту
тавараў (работ, паслуг)»). Адбыўся сур'ёзны рост экспарту
на казахскiм напрамку. Быў
рэалiзаваны вялiкi кантракт
амаль на пяць мiльёнаў долараў з трыма контрагентамi. Гэта ўся лiнейка сельгастэхнiкi:
касiлкi, трактарныя прычэпы
i паўпрычэпы, прэс-падборшчыкi i гэтак далей. За дзевяць месяцаў было рэалiзавана прадукцыi на 3,2 мiльёна
долараў, што склала 144,1 %

Сёлета ў прадпрыемства з'явiлася
свая фiрменная крама ў Бабруйску.

да аналагiчнага перыяду мiнулага года. Сярод
спажыўцоў нашай аграрнай тэхнiкi — Казахстан,
Украiна, Арменiя, Таджыкiстан, Малдова i iншыя
краiны былога Савецкага
Саюза. Прадпрыемства
мае пяць зборачных вытворчасцяў — у Расii, Казахстане i Таджыкiстане.
Што датычыцца Еўропы, то ў
пакупнiках сельгастэхнiкi значацца Фiнляндыя, Швецыя,
Эстонiя, Латвiя, Лiтва, Польшча, Чэхiя i iншыя. Нядаўна
ў спiс заказчыкаў вярнулiся
Венгрыя i Славакiя. У стадыi
завяршэння перагаворы па
супрацоўнiцтве з Румынiяй i
Балгарыяй. Летась адноўлена
супрацоўнiцтва па пастаўках
нашай тэхнiкi ў Сербiю. Падпiсаны камерцыйны кантракт
на агульную суму 600 тысяч
еўра.
Сёння мы асвойваем новы
рынак — Афрыку. Дзесяць
дзяржаў гэтага кантынента
закупляюць у нас плугi, дыскавыя бароны, трактарныя прычэпы, машыны для ўнясення
мiнеральных угнаенняў, касiлкi i гэтак далей. На другое паўгоддзе запланавана адгрузка
тэхнiкi ў Мадагаскар.
— Напярэдаднi Дня работнiкаў сельскай гаспадаркi i
перапрацоўчай прамысло-

васцi што хацелася б пажадаць калек тыву i партнёрам?
— Калектыў нашага прадпры ем ства мо жа лi чыц ца
доб рым пры кла дам згур тава нас цi i пра фе сi я на лiз му.
Най леп шым доказам стабiль нас цi, кар па ра тыў на га
ду ху i высокай сацыяльнай
адказнасцi з'яўляецца наяўнасць працоўных дынас тый.
У нас iх за 46-га довую гiсторыю з'явiлася 36. Свята —
добрая нагода пажадаць кожнаму з нашага больш чым 2,5-тысячнаму калек тыву моцнага
здароўя i дабрабыту. Дзякуй
вам за тое, што ў няпростых
эканамiчных i палiтычных абставiнах вы працягваеце стабiльна працаваць, не звяртаючы ўвагi на знешнiя спробы
спра ва ка ваць пра цэс. Вы
добра разумееце, што кожны
дзень прастою адаб'ецца не
толькi на эканомiцы дзяржавы, але i кожнага яе жыхара.
Мае вiншаваннi таксама паважаным працаўнiкам вёскi, перапрацоўчай прамысловасцi,
ветэранам сельскагаспадарчай працы! Ад iмя холдынга
жадаю ўсiм вам здароўя, бадзёрасцi духу, ажыццяўлення
планаў i ўпэўненасцi ў заўтрашнiм днi!
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Вiншуем з прафесiйным святам усiх работнiкаў
СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI!
Прымiце ў гэты дзень шчырыя словы падзякi i пажаданнi дабрабыту i поспехаў!
Няхай здароўе не падводзiць, планы ажыццяўляюцца, мары спраўджваюцца,
а працавiтасць, прафесiяналiзм, любоў да абранай справы будуць залогам
дастатку i працвiтання ў справах!
Дзякуючы Вашым працавiтым рукам у нас ёсць магчымасць атрымлiваць карысныя i экалагiчна чыстыя прадукты.
Немагчыма ўявiць штодзённы, у тым лiку i святочны стол без хлебабулачных
i кандытарскiх вырабаў! ААТ «Булачна-кандытарская кампанiя «Домочай»
прапануе вялiкi асартымент смачнай прадукцыi, якi не пакiне абыякавым нi
аднаго спажыўца. Вырабы выпускаюцца толькi з натуральнай сыравiны па
класiчнай тэхналогii вытворчасцi. Мы любiм тое, што зроблена з душой!

Пячэнне «Салодкі дуэт».
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Снэкі па-італьянску:
• грысіні,
• таралі,
• красціні.
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