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У Ві цеб ску больш 

за двац цаць га доў 

па спя хо ва функ цы я нуе 

прад пры ем ства, якое 

вы раб ляе пласт ма са вую 

та ру для хар чо вай 

і ін шай пра дук цыі. 

Ві цеб скія вы твор цы 

з ТАА «Аль янс пласт» 

не прэ тэн ду юць на 

«зор насць». І гэ та пры 

тым, што іх пра дук цыя 

вы ка рыс тоў ва ец ца на ват 

у ЗША і яшчэ дзя сят ках 

кра ін све ту.

А ПА ЧА ЛО СЯ ЎСЁ 
Ў 1996-М

У рэ кла ме прад пры ем ства не мае 

па трэ бу. Без вы ра баў, якія атрым лі-

ва юц ца пры ліц ці пласт мас, ні ку ды. 

І на са мрэч ТАА «Аль янс пласт» — 

узор ны прык лад маг чы мас ці па спя-

хо вай дзей нас ці па-за ме га по лі са мі. 

Як ні хва ліць Ві цебск, у па раў на нні з 

Мінск ам гэ та пра він цыя. Але ж ме-

на ві та тут ёсць ча му на ву чыц ца і 

ста ліч ным вы твор цам.

Прад пры ем ства дзей ні чае па-

чы на ю чы з 1996 го да. Яно спе цы-

я лі зу ец ца на вы твор час ці та ры з 

по лі пра пі ле ну (хар чо вая пласт ма-

са вая та ра ў фор ме сло і каў і вё-

дзер) ёміс тас цю да 22 літ раў.

Ці ёсць у яго кан ку рэн ты ў Бе-

ла ру сі і Ра сіі, тым больш у кра і нах 

Ус ход няй Еў ро пы? Вя до ма ж! Але, 

як рас тлу ма чы лі мне ў ТАА, асаб-

лі васць ві цеб скіх вы твор цаў у ін-

ды ві ду аль ным па ды хо дзе да та го, 

што жа дае за каз чык, і ў аб' ёмах 

пра дук цыі, якая вы раб ля ец ца.

Га лоў ныя кан ку рэнт ныя пе ра ва-

гі ТАА «Аль янс пласт» ся род ін ша га 

за клю ча юц ца ў ба га тым асар ты-

мен це пра дук цыі, па ста ян най ра-

бо це над па ляп шэн нем яе якас ці 

і знеш ня га вы гля ду, маг чы мас ці 

да стаў кі пра дук цыі за каз чы ку...

І ка неш не ж як вель мі дак лад-

на за ўва жыў яшчэ пра ва дыр пра-

ле та ры я ту та ва рыш Ле нін, кад ры 

вы ра ша юць усё! На ві цеб скім уні-

каль ным прад пры ем стве і кад-

ры ад па вя да юць па тра ба ван ням 

сён няш ня га дня. Уліч ва ю чы тое, 

што не аб ход ных спе цы я ліс таў у 

ка ле джах не рых ту юць, у ТАА іх 

ву чаць уся му, што бу дзе не аб ход-

на ў ра бо це. А па тра ба ван ні тут 

вы со кія, бо пра дук цыя, як ка жуць, 

тон кай пра цы, вар тай ка ра леў ска-

га пры знан ня.

Пры гэ тым у ТАА «Аль янс-

пласт» пра цу юць сціп лыя лю дзі. 

За ліш няя ўва га прэ сы — не для 

іх, бо га лоў нае на ра бо це — ра бо-

та! Ця пер у шта це кам па ніі ка ля 

450 ча ла век.

РО БА ТЫ ВА КОЛ
Аў тар гэ тых рад коў доў гі час 

за ста ец ца пад ура жан нем ад уба-

ча на га на фір ме.

Усё там па-гас па дар ску пра ду-

ма на, па чы на ю чы ад афарм лен ня 

пра хад ных, а іх тут тры, за кан чва-

ю чы скла да мі. Шчы ра дзя кую кі-

раў ніц тву прад пры ем ства 

за маг чы масць уба чыць 

усё на свае во чы.

Вы твор чы пра цэс да-

па ма га юць ажыц цяў ляць 

ро ба ты. Ка неш не, яны не 

та кія, як у філь ме «Тэр мі-

на тар», а прос та поў нас цю 

ме ха ні за ва ныя ра бо чыя 

мес цы. Та кі прын цып ар га-

ні за цыі пра цы і ў са мых вя-

до мых вы твор цаў све ту.

Па ці ка віў ся, да рэ чы, 

апла тай пра цы ра бо чых. 

Тут ужо даў но, як у Бе-

ла ру сі ка жуць, атрым лі ва юць па 

500. Ды і праф са юз аказ вае вель мі 

моц ную пад трым ку...

А са мым ста ран ным пра цаў ні-

кам у пы тан ні фі нан са вай удзяч-

нас ці мо гуць зайз дрос ціць пра-

фе са ры. Хоць ля ні вых на фір ме 

ня ма.

Ге не раль ны ды рэк тар ТАА «Аль-

янс пласт», стар шы ня ГА «Аса цы я-

цыя най маль ні каў і прад пры маль ні-

каў» Мі ка лай Мі хай ла віч Сі лі наў — 

асо ба, якую ве да юць як ад на го з 

са мых па спя хо вых прад пры маль-

ні каў. Ён фак тыч на з ну ля па чы наў 

свой біз нес. Та му ах вот на дзе ліц ца 

во пы там з па чат коў ца мі.

Біз нес мен не ад на ра зо ва быў 

ула даль ні кам прэ стыж ных зван-

няў: «Най леп шы прад пры маль нік 

го да», «Най леп шы прад пры маль-

нік — ар га ні за тар но вых ра бо чых 

мес цаў», «Най леп шы экс пар цёр 

го да»... Ра шэн нем Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лай Сі лі наў уз-

на га ро джа ны га на ро вай гра ма тай 

за да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў 

у сфе ры са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця ТАА «Аль янс пласт», ак-

тыў ную ра бо ту па раз віц ці прад-

пры маль ніц тва. Ну а прад пры-

ем ства за вы твор чыя да сяг нен ні 

не ад на ра зо ва бы ло ад зна ча на на 

ра ён най, га рад ской і Рэс пуб лі кан-

скай дош ках го на ру.

Ці ка ва, што па раў наль на ня даў-

на ў рай цэнт ры Шу мі лі на па чаў пра-

ца ваць вы твор чы ўчас так фір мы. 

Та кім чы нам кі раў ніц тва ТАА «Аль-

янс пласт» пад трым лі вае раз віц цё 

глы бін кі і па ра лель на ро біць свой 

унё сак у Год ма лой ра дзі мы.

І ДЛЯ 
МА РО ЖА НА ГА
Больш чым двац ца ці га до-

вы вы твор чы во пыт, су час нае 
аб ста ля ван не і якас ныя еў ра-
пей скія ма тэ ры я лы дазваля-
юць фірме ажыц цяў ляць вы-
твор часць са мых роз ных вы-
ра баў з пласт мас на за каз.

Асноў ны мі спа жыў ца мі пра-
дук цыі ТАА «Аль янс пласт» 
з'яў ля юц ца прад пры ем ствы 
ры ба пе рап ра цоў чай, хар чо вай і 
ла ка фар ба вай пра мыс ло вас ці. 
Вы раб ле ная ў Ві цеб ску та ра за-
бяс печ вае стап ра цэнт ную гер-

ме тыч насць і вы со кую сту пень 

аба ро ны пра дук ту пры транс-

пар та ван ні. Ёсць гі гі е ніч ныя па-

свед чан ні і сер ты фі ка ты ў Бе ла-

ру сі, Ра сіі, Укра і не, ЕС. Та ра ад 

ТАА «Аль янс пласт» з'яў ля ец ца 

вы дат най упа коў кай для ла каў, 

фар баў, шпак лё вак, бу даў ні чых 

па стаў, бы та вой хі міі. А яшчэ 

яна ідэа льная для за ха ван ня 

спа жы вец кіх якас цяў са лё най 

ры бы, па від ла, ша ка лад най гла-

зу ры, ма ро жа на га, мё ду, ягад, 

гры боў і ін шых пра дук таў. Для 

аб горт ван ня га то вай пра дук цыі 

вы раб ля ец ца і пра па ну ец ца клі ен там 

упа ко вач ная плён ка.

У ТАА «Аль янс пласт» ёсць ганд-

лё выя прад стаў ніц твы і парт нё ры ў 

Маск ве, Санкт-Пе цяр бур гу, Кі е ве, 

Ры зе, Сма лен ску, Таль я ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та аў та ра — 

на прад пры ем стве 

ТАА «Аль янс пласт».
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Для тых, хто за ці ка віў ся маг чы мас цю 
су пра цоў ні чаць з фір май, на ступ ная ін фар ма цыя: 
ТАА «Аль янс пласт», 210040, Рэс пуб лі ка Бе ла русь, 

г. Ві цебск, 1-я Жур жаў ская вул., 10а. 
Кан такт ныя тэ ле фо ны: 

+375 (212) 61-61-02; +375 (212) 61-61-03. 
Ад рас элект рон най пош ты: аlіаnsрlаst@mаіl.ru.


