
СЯ РОД ПА СЛУГ — 
УНІ КАЛЬ НЫЯ

Рас каз вае на мес нік ды рэк-
та ра Рус лан СМІР НОЎ:

— На ша зо на аб слу гоў ван ня 
ўсё больш па шы ра ец ца, як та го 
і па тра буе су час ная эка на міч ная 
сі ту а цыя. Па ней кіх кі рун ках мы 
аб слу гоў ва ем не толь кі су сед нія 
ра ё ны, але і аб' ек ты па ўсёй кра-
і не. На прык лад, ма ем уні каль нае 
аб ста ля ван не, дзя ку ю чы яко му 
вы кон ва ем ра бо ты, звя за ныя з 
вы мя рэн нем элект ра маг ніт на га 
по ля, што ўтва ра ец ца на во кал 
вы шак со та вай су вя зі. Шчыль на 
ўза е ма дзей ні ча ем з усі мі апе ра-
та ра мі со та вай су вя зі. За каз чы кі 
нам да вя ра юць і жа да юць, каб з 
імі пра ца ва лі толь кі мы. Да рэ чы 
ка жу чы, у 99 пра цэн тах вы пад-
каў элект ра маг ніт ная аб ста ноў ка 
по бач з вы шка мі нар маль ная.

А яшчэ аказ ва ем уні каль ныя 
па слу гі па па вер цы і ка ліб роў цы 
ка мер цый ных сіс тэм улі ку элект-
ра энер гіі, за ка зы па сту па юць не 
толь кі з Ві цеб скай воб лас ці. На-
шы спе цы я ліс ты вы кон ва юць за-
яў кі ква лі фі ка ва на, свое ча со ва.

Ай чын ныя пра мыс ло выя 

прад пры ем ствы пра цу юць у 

да стат ко ва жорст кіх рын ка вых 

умо вах і ра зу ме юць, што без 

сіс тэм на га па ды хо ду да пы тан-

ня якас ці пра дук цыі ў су час ным 

све це іс на ваць не маг чы ма. На 

мно гіх з іх ука ра ня юц ца сіс тэ-

мы ме недж мен ту якас ці (СМЯ) 

на асно ве між на род ных стан-

дар таў, сер ты фі ка цы яй якіх мы 

так са ма зай ма ем ся.

Зо на ў нас на сы ча ная і пра-

мыс ло вы мі аб' ек та мі, і бу даў-

ні чы мі ар га ні за цы я мі, раз ві ты 

аграр ны сек тар. І каб ад па вя-

даць гэ тай шмат про філь нас ці, 

якая да та го ж да паў ня ец ца ды-

на міч нас цю раз віц ця суб' ек таў 

гас па да ран ня, мы вя лі кую ўва гу 

ўдзя ля ем пад рых тоў цы пер са на-

лу. Без ча го не змо жам да па ма-

гаць свай му рэ гі ё ну пра ца ваць 

эфек тыў на.

І тры ма ем цес ную су вязь са 

сва і мі прад пры ем ства мі. Да во-

лі час та пра во дзім кан суль та цыі 

для іх. На шы спе цы я ліс ты вы яз-

джа юць на мес цы і да па ма га юць 

у вы ра шэн ні кан крэт ных праб-

лем. Па ста ян ны мі ста лі кан суль-

та цый ныя се мі на ры і ін шыя фор-

мы на ву чан ня пер са на лу прад-

пры ем стваў. Ска жам, кож ны 

ме сяц у нас пра хо дзяць два-тры 

се мі на ры, у ра бо це якіх удзель-

ні ча юць 20—25 спе цы я ліс таў 

з роз ных прад пры ем стваў. Гэ-

та лю дзі, што ад каз ва юць за 

якасць у рэ аль ным сек та ры эка-

но мі кі, і яны па він ны разумець, 

як бу да ваць ра бо ту.

З ве рас ня гэ та га го да спы ні-
ла сваё іс на ван не ста рая вер сія 
стан дар ту 9001. За год-паў та-
ра мы ве да лі, што бу дзе но вая 
вер сія, і па спе лі пад рых та вац ца 
і пад рых та ваць улас ную зо ну. 
Ста рыя сер ты фі ка ты не дзей-
ні ча юць, і за раз усе за ня ты 
ўка ра нен нем но вай сіс тэ мы. У 
ёй кры ху ін шыя па ды хо ды, усё 
раз гля да ец ца праз прыз му ры-
зы ка-ары ен та ва на га ме недж-

мен ту. Прад пры ем ствы па він ны 
пе ра гле дзець свае па ды хо ды і 
на ву чыц ца ба чыць маг чы мыя 
ры зы кі, ацэнь ваць іх і пра віль-
на на іх уплы ваць — каб мі ні-
мі за ваць. Па чы на ю чы ад інф-
ра струк ту ры — аб ста ля ван ня, 
па мяш кан няў, ра бо чых мес цаў, 
і за кан чва ю чы пер са на лам, 
ад яко га за ле жыць за ха ван не 
ўсіх тэх на ла гіч ных мо ман таў. 
Каб цал кам вы клю чыць уплыў 
ча ла ве ча га фак та ру. Раз мо ва 
ідзе пра больш скру пу лёз нае 
за ха ван не тэх на ло гіі вы твор-
чых пра цэ саў.

— У якой сту пе ні вы ўплы-

ва е це на чыс та сель ска гас па-

дар чую вы твор часць, не на 

пе ра пра цоў ку? Як час та бы-

ва е це на фер ме, у по лі?

— Асноў ная за да ча ор га-
наў стан дар ты за цыі — да па-
мо га прад пры ем ствам, усім 
тым пра цэ сам, якія там ад-
бы ва юц ца. На пра мую мы не 
ўмеш ва ем ся, але ад на шай 
пра цы так са ма мно гае за ле-
жыць. Ска жам, ка лі бу ду юц ца 
но выя ма лоч на та вар ныя фер-
мы, то яны так са ма па він ны 
ад па вя даць пэў ным нор мам 
пра ек та ван ня. У раз гар ма са-
ва га бу даў ніц тва комп лек саў 
мы пра во дзі лі свае аб сле да-
ван ні ў мес цах іх уз вя дзен ня, 
ра бо ты бы ло вель мі мно га. 
Як і кло па таў з са мі мі прад-
пры ем ства мі, што ўзво дзі лі 
гэ тыя комп лек сы, — пра во-
дзі лі кант роль якас ці бу даў-
ні ча-ман таж ных ра бот. Ма ем 
спе цы яль ны вы пра ба валь ны 
цэнтр, пер са нал яко га ўмее 
гэ та ра біць. Мы акрэ ды та ва-
ны на вы ка нан не та кой ра-
бо ты, ва ло да ем да стат ко вай 
ква лі фі ка цы яй, асна шча ны 
ад па вед ны мі пры бо ра мі і аб-
ста ля ван нем. Кант роль пра во-
дзіў ся ў рам ках сер ты фі ка цыі 
бу даў ні чых прад пры ем стваў, 
яны так са ма па він ны мець 
сер ты фі ка ты на пэў ныя ві ды 
бу даў ні чых ра бот.

Да нас пры хо дзіць на вы-
пра ба ван ні ў хар чо вай ла ба ра-
то рыі знач ная коль касць сель-
ска гас па дар чай пра дук цыі. Усе 
стан дар ты, дзе ю чыя тэх ніч ныя 
ўмо вы, рэг ла мен ты на кі ра ва ны 
на тое, каб упэў ніц ца, што пра-
дук цыя бяс печ ная.

Пры мя нен не стан дар таў 
у на шай кра і не — спра ва для 
прад пры ем ства доб ра ах вот ная, 
але пра дук цыя па він на быць 
бяс печ най для зда роўя лю дзей 
і на ва коль на га ася род дзя.

— Як спа жы вец пра дук-
цыі, якая вы пус ка ец ца ў Бе-
ла ру сі, ска жу вам, што не 
ра зу мею, ча му стан дар ты — 
доб ра ах вот ная спра ва для 
вы твор цаў.

— Сён ня рэ аль на му сек та ру 
мож на пра ца ваць па да ку мен-
та цыі, якую вы твор ца вы пус-
кае сам — па тэх ніч ных умо-
вах, рэ цэп ту рах і гэ так да лей. 
І нель га зра біць та кі сур' ёз ны 
да ку мент, а яго за цвяр джае кі-
раў нік прад пры ем ства, не ад-
штур хоў ва ю чы ся ад па тра ба-

ван няў стан дар таў. 

У тэх ніч ных умо-

вах мо гуць быць 

за кла дзе ны на ват 

больш жорст кія 

пазіцыі. 

Аба  вяз  ко  выя 

кант роль сы ра ві-

ны і кам плек ту-

ю чых, а так са ма 

пас ля апе ра цый ны 

кант роль.

На ла джа ны і 

кант роль з бо ку 

дзяр жа вы — пра во-

д зяц ца дзяр жаў ныя 

пры ёмач ныя і дзяр-

жаў ныя кант роль ныя вы пра ба-

ван ні ў пе ры яд дзе ян ня сер ты-

фі ка та.

— Да ка за на прак ты кай, 

што дзейс ным ме ха ніз мам 

га ран та ва на га ўплы ву на 

якасць з'яў ля юц ца сіс тэ мы 

ме недж мен ту якас ці (СМЯ), 

пра якія вы ўпа мя ну лі. Ці 

мож на ка заць аб іх та таль-

ным ука ра нен ні на прад пры-

ем ствах ва шай зо ны?

— У пра мыс ло вас ці — 

так, бо гэ та вост ра не аб ход-

на са мой пра мыс ло вас ці. 

І на ша ра бо та сфа ку сі ра ва на 

на гэ тым кі рун ку. У нас моц-

ныя кан струк тыў ныя су вя зі з 

усі мі прад пры ем ства мі зо ны 

ў са мых раз на стай ных га лі-

нах. На ўсіх прад пры ем ствах 

дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці 

сіс тэ ма ме недж мен ту якас ці 

ў тым ці ін шым вы гля-

дзе іс нуе. Не дзе яна ўжо 

сер ты фі ка ва на, не дзе 

да пра цоў ва ец ца, а не-

дзе мы яшчэ да па ма га ем 

ука ра няць. Сён ня ад на з 

най важ ней шых за дач — 

па вы шэн не эфек тыў нас-

ці ўжо дзе ю чых сіс тэм. 

Важ на, каб пер са нал не 

па кі даў сіс тэ му без ува гі і 

пас ля та го, як за вер ша на 

ўка ра нен не.

— А ў тых вы пад ках, 

ка лі на прад пры ем стве 

да гэ та га ча су не ўка ра-

нё на СМЯ, — што пе ра-

шка джае?

— У кі раў ні ка ад сут ні чае ра-
зу мен не та го, што гэ та та бе і ка-
лек ты ву мо жа пры нес ці не су м-
нен ную ка рысць. Ад сут насць ба-
чан ня перс пек ты вы. Але на сён-
няш ні дзень та кіх усё менш.

— СМЯ паз ней па ча лі ўка-
ра няць у бу даў ніц тве, бы тоў-
цы, ганд лі... Мы не ўпус ці лі 
гэ тыя га лі ны?

— Усё па зна ец ца ў па раў-
на нні. Мно гае ў на шым жыц-
ці, у тым лі ку ў эка но мі цы і яе 
інф ра струк ту ры, зна хо дзіц ца 
на знач на больш вы со кім уз-
роў ні, чым у на шых су се дзяў. 
Мы зай ма ем да стой нае мес-
ца. Маг чы ма, зна хо дзім ся не 
на пер шых па зі цы ях, але і не 
ў хвас це. Су па кой вац ца не 
вар та, бо свет не ста іць на 
мес цы, раз віц цё ідзе па ста-
ян на. Ука ра нен не стан дар таў 
у паў ся дзён ным жыц ці ру хае 
нас да вяр шынь цы ві лі за ва на га 
гра мад ства. Мы ўсе хо чам не 
толь кі якас най пра дук цыі, але 
і якас на га жыц ця.

— Па ра лель на вя ло ся ўка-
ра нен не сіс тэ мы ХАССП...

— Дру гія Еў ра пей скія гуль-
ні гэ тым ра зам бу дуць пра-
во дзіц ца на ступ ным ле там 
у Бе ла ру сі, і ад но з па тра ба ван-
няў ар га ні за та раў — аба вяз ко-

вая на яў насць сіс тэ мы ХАССП 
на прад пры ем ствах, за ня тых 
аб слу гоў ван нем гуль няў ці 
па стаў ка мі сва ёй пра дук цыі 
ўдзель ні кам і гас цям. Гэ та хоць 
і не вя лі кі, але ёміс ты сег мент 
гра мад ска га хар ча ван ня і хар-
чо вай пра мыс ло вас ці. Пер са нал 
цэнт ра за дзей ні ча ны ў ака зан ні 
да па мо гі та кім ка лек ты вам ва 
ўка ра нен ні і ад ладж ван ні сіс тэ-
мы ХАССП. На шы спе цы я ліс ты 
ў свой час прый шлі з вы твор-
час ці і ма юць ба га ты аса біс ты 
во пыт. Іх амаль ні ко лі ня ма на 
мес цы, яны па ста ян на ў ка ман-
дзі роў ках, на прад пры ем ствах, 
«ад пра цоў ва юць тэ му».

ЦІ ПА ТРЭБ НЫ 
СЯМ'І

СТАН ДАР ТЫ
Мы па пра сі лі ад ка заць на 

не каль кі пы тан няў і ды рэк та ра 

цэнт ра Паў ла ЯКАЎ ЛЕ ВА.

— У апош няе дзе ся ці год-

дзе ор га на мі стан дар ты за цыі 

ўсё боль шая ўва га ўдзя ля ец-

ца ра бо це пры ват на га сек та ра 

эка но мі кі, біз не су. Рас ка жы це 

пра гэ ты кі ру нак сва ёй дзей-

нас ці, Па вел Ле а ні да віч.

— Вя лі кі, сур' ёз ны ўчас так 

ра бо ты. Ка лі га ва рыць пра 

ся рэд ні біз нес, асаб лі ва ў вы-

твор чай сфе ры, то мы вель мі 

шчыль на з ім пра цу ем. Гіс та-

рыч на скла ла ся, што ў Ві цеб ску 

бы лі раз ві ты стан ка бу да ван не 
і пры бо ра бу да ван не, прад пры-

ем стваў лёг кай пра мыс ло вас-

ці так са ма на ліч ваў ся не адзін 

дзя ся так. З рас па дам вя лі кай 

кра і ны сі ту а цыя змя ні ла ся. На 

ба зе пра мыс ло вых гі ган таў 

ство ра на шмат не вя лі кіх і ся-

рэд ніх прад пры ем стваў, якія 

пры ня лі на ра бо ту іх лю дзей. 

Той жа ка бель ны «Энер га кам-

плект». Дзей ні ча юць і ін шыя 

не вя лі кія пры бо ра бу даў ні чыя 

прад пры ем ствы. Пра во дзім вы-

пра ба ван не і сер ты фі ка цыю іх 

пра дук цыі, ацэн ку вы твор час ці, 

ву чо бу кад раў.

Ства ры лі вы пра ба валь ную 
ла ба ра то рыю, якая да зва ляе 
пра во дзіць вы пра ба ван ні пра-
дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці па 
мно гіх па каз чы ках, і яе па слу га-
мі ка рыс та юц ца і ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі. Мно гія з іх 
пра цу юць прос та цу доў на.

Тыя пры ват ныя прад пры ем-
ствы, дзе пра цуе СМЯ, як пра ві-
ла пра цві та юць, бо вы пус ка юць 
пра дук цыю якас ную, за па тра-
ба ва ную, кан ку рэн та здоль ную. 
Ма юць за каз чы каў і за ка зы. 
Але, на жаль, так не ўсю ды. 
І сваю за да чу ба чым у тым, каб 
пе ра стаў пе ра ва жаць пра сла ву-
ты «ча ла ве чы фак тар».

— І тут мы вы хо дзім на 
ці ка вую тэ му. Не ўсе сфе ры 
ча ла ве ча га быц ця па куль 
ахоп ле ны стан дар ты за цы яй, 
пра што за свед чы лі і ўдзель-
ні кі ня даў ня га Су свет на га 

дня акрэ ды та цыі. Ці пад ля-
гае стан дар ты за цыі сфе ра 
ча ла ве чых ад но сін, між аса-
бо вых — і не толь кі?

— Ці рас паў сюдж ва ец ца 
стан дар ты за цыя на сфе ру ча ла-
ве чых ад но сін? У ахо ве зда роўя 
ўжо за раз іс ну юць свае стан-
дар ты — схе мы ля чэн ня за хвор-
ван няў, так зва ныя пра та ко лы. 
У аду ка цыі — аду ка цый ныя пра-
гра мы па роз ных дыс цып лі нах, 
за цвер джа ныя мі ніс тэр ствам. 
Шко лы вель мі не ах вот на ад іх 
ад сту па юць. Гэ та свай го ро ду 
стан дар ты. У нас у кра і не ўка ра-
ня юц ца са цы яль ныя стан дар ты, 
іх струк ту ра шы ро ка вя до мая. 
Той жа пе ра лік не аб ход ных 
пра дук таў у лю бым ма га зі не — 
так са ма стан дарт.

— А гра мад скія ад но сі ны?

— Па да гнаць усё ва ўза е ма-
ад но сі нах па між людзь мі пад 
ней кія стан дар ты скла да на. 
Тым не менш ча ла вец тва заў-
сё ды да гэ та га імк ну ла ся, рас-
пра цоў ва ю чы сіс тэ мы раз га лі-
на ва на га за ка на даў ства. Лю бы 
за кон — гэ та стан дарт. На прык-
лад, у ся мей ных ад но сі нах іс нуе 
Ся мей ны ко дэкс, апош нім ча-
сам з'я віў ся шлюб ны да га вор. 
Чым вам не стан дарт?

Нам не вар та за бы ваць вы-
пра ца ва ны ча ла вец твам до-
свед па ка лен няў, якія жы лі да 
нас. На пра ца ва ны ста год дзя мі 
во пыт на ро да ні чым не за ме-
ніш. У пэў ным сэн се стан дар-
ты ў эка но мі цы — гэ та так са ма 
сфар му ля ва ны во пыт вя лі кіх 
груп лю дзей, цэ лых пра фе сій, 
на ват га лін. Гэ та най леп шае, 
што ёсць у пра фе сі я на лаў, і з 
ім вар та лі чыц ца.

Ка лі га ва рыць пра эфек тыў-
насць на шай ра бо ты, то пры вя-
ду ўся го дзве ліч бы. За мі ну лы 
год мы пе ра лі чы лі ў бюд жэт 
адзін міль ён со рак ты сяч руб-
лёў. На ста рыя гро шы — дзе-
сяць міль яр даў. У фонд са цы-
яль най аба ро ны — пяць сот 
сем дзе сят ты сяч руб лёў. Гэ та 
зна чыць, яшчэ пяць міль яр даў 
у ста рых гра шах. Па да ткі пла-
цім дзень у дзень, за ра бот ную 
пла ту так са ма свое ча со ва, без 
спаз нен няў. Гэ та як бы наш 
унут ра ны стан дарт, яко га мы 
пры трым лі ва ем ся.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
УНП 300000224. 
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З ЧЫМ ВАР ТА ЛІ ЧЫЦ ЦА 
ПРА ФЕ СІ Я НА ЛУ

ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ КА ЛЕК ТЫЎ
Гіс то рыя Ві цеб ска га цэнт ра стан дар ты за цыі, мет ра ло гіі 

і сер ты фі ка цыі (ЦСМС) па чы на ла ся са ства рэн ня яшчэ 
ў 1922 го дзе (ра ней, чым ство ра на мет ра ла гіч ная служ ба 
ў рэс пуб лі цы) па ста ян на га ад дзя лен ня Пет ра град скай па-
ве рач най па ла ты. У сфе ру яе дзей нас ці бы ла ўклю ча на ўся 
Ві цеб ская гу бер ня. 

У 1926 го дзе Ві цеб ская па ла та мер і ва гаў да лу ча ец ца 
да ана ла гіч най Бе ла рус кай па ла ты, по тым ар га ні за ва на 
і ра монт ная май стэр ня. 

Пас ля вай ны мет ра ла гіч ная служ ба ад ра джа ла ся ра зам 
з усёй раз бу ра най на род най гас па дар кай. Да ва ен ны ўзро-
вень ад ноў ле ны да 1950 го да, а по тым пай шло пла на мер нае 
раз віц цё. У 1956 го дзе з'я ві ла ся Ві цеб ская дзяр жаў ная кант-
роль ная ла ба ра то рыя па вы мя раль най тэх ні цы, рас па ча ла ся 
ра бо та ў ра ё нах — По лац кім, Ар шан скім і ін шых. 

Сён ня ў цэнт ры, які зай ма ец ца раз на стай ны мі кі рун ка мі 
пра фе сій най дзей нас ці, пра цуе ка ля 160 ін жы не раў.

На мес нік ды рэк та ра — га лоў ны мет ро лаг 
Ве ра ХАН ДО ГІ НА (зле ва) і на мес нік ды рэк та ра 

па стан дар ты за цыі і кі ра ван ні якас цю 
Рус лан СМІР НОЎ на між на род най кан фе рэн цыі.

Вя ду чы ін жы нер Аляк сей ПЛЕ ЦЯ ГА.

Вя ду чы ін жы нер 
Ула дзі мір МА ЛЮ ЖА НЕЦ.

На чаль нік сек та ра сер ты фі ка цыі сіс тэм ме недж мен ту Аляк сандр КУ ЛЯ ШОЎ, 
на чаль нік сек та ра стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі прад пры ем стваў хар чо вай 
га лі ны Але на РА ВУ НО ВА і вя ду чы ін жы нер гэ та га сек та ра Іры на ДА РА ФЕ Е ВА 

за аб мер ка ван нем ак ту аль ных праб лем.

Ды рэк тар РУП «Ві цеб скі ЦСМС» Па вел ЯКАЎ ЛЕЎ.

12 кастрычніка 2018 г. 7


