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ІС ТО РЫЯ раз віц ця ўні-

тар на га прад пры ем ства 

«Ка пыль скі ка ап прам» 

па чы на ец ца з 1980 го да. Хле-

ба кам бі нат, які аб' яд ноў ваў Ка-

пыль скі, Цім ка віц кі, Ко лаў скі 

вы твор чыя ўчаст кі, да лу чы лі да 

каў бас на га цэ ха. У вы ні ку з'я-

ві ла ся но вая струк ту ра — кам-

бі нат ка а пе ра тыў най пра мыс-

ло вас ці. У 1989 го дзе ад бы ла ся 

рэ кан струк цыя каў бас на га цэ-

ха, што да зво лі ла па вя лі чыць 

вы твор чыя ма гут нас ці. У су вя зі 

са зні жэн нем по пы ту на хле ба-

бу лач ную пра дук цыю ў 1993 го-

дзе бы ла спы не на вы твор часць 

на Ко лаў скім участ ку, які за кан-

сер ва ва лі з 1 лі пе ня 1997 го да. 

З 1 ліс та па да за кан сер ва ва лі і 

Цім ка віц кі ўчас так.

Ця пер прад пры ем ства ўва хо дзіць 

у склад Ка пыль ска га рай спа жыў та-

ва рыст ва Мінск ага аб лас но га спа-

жыў са ю за. Доў гі час, з 2004-га да 

2018 го да, яго ня змен ным кі раў ні ком 

быў Вік тар Сму ся нок, які шмат 

зра біў для раз віц ця вы твор-

час ці, кан ку рэн та здоль нас-

ці і па ляп шэн ня якас ці пра-

дук цыі, па шы рэн ня рын каў 

збы ту. Вік тар Ва сі ле віч 

шмат пры клаў на ма ган няў 

па пе ра асна шчэн ні і ма дэр-

ні за цыі вы твор час ці. Пры ім 

бы лі за куп ле ны но выя пе чы 

ў хле ба бу лач ны цэх, ад ра-

ман та ва ны каў бас ны цэх, на бы та 

шмат но ва га аб ста ля ван ня. Вя лі кім 

кро кам на пе рад ста ла га зі фі ка цыя 

прад пры ем ства. Ця пер бы лы ды рэк-

тар уз на чаль вае Ка пыль скае рай спа-

жыў та ва рыст ва. А яго пе ра ем ні цай 

ста ла Та ма ра Аб ра мо віч. Та ма ра Мі-

хай лаў на не на ві чок на прад пры ем-

стве. Яна прай шла тут усе пры ступ кі

служ бо ва га рос ту — ад тэх но ла га да 

на чаль ні ка вы твор час ці.

— На ша прад пры ем ства скла да-

ец ца з шас ці цэ хаў. Акра мя та го, ёсць 

жы вё ла бой ная пля цоў ка, — уво дзіць 

у курс спра вы ды рэк тар. — Мы вы-

пус ка ем і рэа лі зу ем хле ба бу лач ныя, 

каў бас ныя, кан ды тар скія вы ра бы, 

мяс ныя паў фаб ры ка ты, мя са, ры бу 

са лё ную і вэн джа ную, ку ку руз ныя 

па лач кі. Пра дук цыя па стаў ля ец ца 

па за яў ках ганд лё вых ар га ні за цый 

спа жы вец кай ка а пе ра цыі, па пра-

мых да га во рах з ін шы мі спа жыў ца мі 

па ўсёй Мін шчы не. На экс парт пра-

дук цыю па куль не ад праў ля ем, хоць 

яна цал кам за дэк ла ра ва ная. Інакш, 

усё вы пус ка ец ца афі цый на, згод на 

з іс ну ю чы мі стан дар та мі. З уво дам 

у дзе ян не но вай жы вё ла бой най пля-

цоў кі спа дзя ём ся атры маць экс парт-

ны ну мар і па стаў ляць свае вы ра бы 

ў Ра сію, маг чы ма, у Ка зах стан. У ця-

пе раш ні час на пля цоў цы вя дуц ца 

сур' ёз ныя бу даў ні чыя ра бо ты, на 

якіх скан цэнт ра ва ны ўсе сі лы. Пас ля 

за кан чэн ня бу доў лі, поў на га тэх ніч-

на га пе ра асна шчэн ня вы твор час ці 

пе ра пра цоў ка сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі па вя лі чыц ца ўдвая. Зна-

чыць, гэ та га ран тыя та го, што яшчэ 

больш ума цу ец ца ма тэ ры яль нае і 

фі нан са вае ста но ві шча. Бу даў ніц тва 

вя дзец ца цал кам за ўлас ныя срод-

кі. Мяр ку ец ца яго за пус ціць сё ле та. 

Жы вё ла бой ную лі нію на бы лі праз 

«Пра маг ра лі зінг» пад два пра цэн-

ты га да вых. Спа дзя ём ся, што бу дзе 

ней кая да па мо га па ха ла дзіль ным 

аб ста ля ван ні. А да лей бу дзем гля-

дзець, ку ды ру хац ца, за што брац ца 

ў пер шую чар гу.

На пра ця гу апош ніх шас ці га доў 

прад пры ем ства пра цуе рэн та бель на, 

вы кон вае ўсе да ве дзе ныя пра гноз-

ныя па каз чы кі. Ле тась вы пу шча на 

пра дук цыі на 4,2 міль ё на руб лёў, 

ды на мі ка ў су па стаў ных цэ нах скла-

ла 107,2 % пры пра гно зе 103,5 %. 

У па раў на нні з па пя рэд нім 2017-м 

вы раб ле на пра дук цыі на 0,4 міль ё на 

руб лёў больш. За мі ну лы год вы пуск 

пра дук таў з мя са (каў бас ныя 

вы ра бы, мяс ныя паў фаб ры-

ка ты) склаў 459 тон, для ча го

пе ра пра ца ва на больш за 

520 тон мя са на кост цы. Сы-

ра ві на атры ма на на сва ёй 

за бой най пля цоў цы. Што ме-

сяц прад пры ем ства вы пя кае 

больш за 81 то ну хле ба бу лач-

ных і муч ных кан ды тар скіх вы-

ра баў. На гэ тыя мэ ты ле тась 

зрас хо да ва на 650 тон му кі.

Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот-

ная пла та ў «Ка ап пра ме» — 

622 руб лі. Тэмп рос ту ад нос на 

2017-га — 117,7 %. На ад на го 

пра цу ю ча га да во дзіц ца больш 

за 94 ты ся чы руб лёў вы руч кі 

ад рэа лі за цыі.

За два нац цаць ме ся цаў 

2018-га атры ма на 160 ты сяч 

руб лёў чыс та га пры быт ку, рэн-

та бель насць чыс та га пры быт-

ку — 2,56 % (пра гноз 1,8 %), 

рэн та бель насць рэа лі за ва най

пра дук цыі — 6,83 % пры 

пра гноз ным па каз чы ку — 4,0 %.

Улас ныя аба рот ныя срод кі 

з улі кам доў га тэр мі но вых крэ-

ды таў на па ча так гэ та га го да — 

у па ме ры 918 ты сяч руб лёў.

Зда ва ла ся б, пры та кіх 

па каз чы ках, фі нан са ва-эка-

на міч ным ста но ві шчы мож на 

і пе ра вес ці ды хан не. Але на 

прад пры ем стве ра зу ме юць, 

што на пят кі на сту па юць кан-

ку рэн ты, што ў су час ных жорст кіх 

ры нач ных умо вах змо гуць вы жыць і 

за ха ваць сваё мес ца на рын ку толь кі 

най мац ней шыя, іні цы я тыў ныя, твор-

чыя, крэ а тыў ныя. Та му кі раў ніц тва, 

ка лек тыў «Ка ап пра ма» зна хо дзяц ца 

ў па ста ян ным по шу ку, рас пра цоў-

ва юць но выя ві ды пра дук цыі, зай-

ма юц ца па шы рэн нем асар ты мен ту, 

каб за ха ваць сваю ні шу на рын ку, 

утры маць па ста ян ных і пры цяг нуць 

но вых па куп ні коў. На прык лад, у ад-

ным з ма га зі наў су сед ня га Слуц ка 

пра вя лі свое асаб лі вы тэст — вы стаў-

ку-дэ гус та цыю пра дук цыі. Случ ча не 

аца ні лі яе сма ка выя якас ці. У вы ні ку 

на шмат па вя лі чы ла ся коль касць за-

явак на здоб ныя і бу лач ныя вы ра бы. 

Ка лі не каль кі га доў та му боль шасць 

пра дук цыі ка а пе ра тыў най пра мыс ло-

вас ці рэа лі за ва ла ся праз Ка пыль скае 

рай спа жыў та ва рыст ва, то ця пер тут 

зна хо дзяць рын кі збы ту па ўсёй Мін-

скай воб лас ці, спра бу юць вы хо дзіць 

за яе ме жы. У тым лі ку і па-за сіс тэ-

май спа жыў ка а пе ра цыі. Прад пры ем-

ства ста ла больш цес на і па спя хо ва 

су пра цоў ні чаць са ста ліч ны мі ма га-

зі на мі, фір мо вы мі кра ма мі аг ра кам-

бі на та «Дзяр жын скі». Пра дук цыя да-

стаў ля ец ца спа жыў цам аў та ма бі ля мі, 

асна шча ны мі ха ла дзіль ным аб ста ля-

ван нем. За клю ча ны да га во ры з ін-

ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі на 

па стаў ку хле ба бу лач ных вы ра баў.

— Мы па ста ян на аб наў ля ем іх 

асар ты мент. Па раў ноў ва ем з асар-

ты мен там хле ба за во даў. Інакш, спа-

бор ні ча ем, каб на шы хле ба бу лач ныя 

вы ра бы куп ля лі больш, каб яны бы лі 

смач ныя. Мы ад соч ва ем усе па зі цыі 

па якас ці, ца не, ана лі зу ем аб' ёмы 

спа жы ван ня, — ка жа Та ма ра Аб-

ра мо віч. — Хле ба за во даў у сіс тэ ме 

спа жыў ка а пе ра цыі Мін скай воб лас ці 

за ста ло ся ма ла, не ўсе вы трым лі ва-

юць кан ку рэн цыю. Вя до ма, спа бор-

ні чаць цяж ка, але тым не менш мы 

пра цу ем і ма ем пры бы так, та му што 

ўвесь час удас ка наль ва ем ся, шу ка ем 

но выя ві ды пра дук цыі. Све жа ма ро-

жа ную ры бу, на прык лад, за куп ля ем 

у на дзей ных, пра ве ра ных кам па ній, 

якія спе цы я лі зу юц ца на яе па стаў ках. 

За соль ва ем се ляд ца, кіль ку, вэн дзім 

мой ву, скумб рыю. У пла нах — ма-

ры на ваць мар скую ка пус ту, ця пер 

пра цу ем над да ку мен та мі.

Ле тась у «Ка ап пра ме» па ча лі 

вы пус каць на він кі, якія прый шлі ся 

да спа до бы па куп ні кам. Гэ та цук-

ро выя ка зі на кі «Фла рэн та» двух 

ві даў, «Са ла дос ці для ра дас ці», 

ба тон «Ко лас», ба гет «Ста ліч ны» 

з па доў жа ным тэр мі нам за хоў ван-

ня, бу лач кі: з на чын кай «Ла дач ка», 

«Апе тыт ная з віш няй», «Апе тыт-

ная». На пра ця гу апош ніх шас ці 

га доў хле ба бу лач ная пра дук цыя 

зай мае пры за выя мес цы на рэс-

пуб лі кан скім агля дзе якас ці хле ба-

бу лач ных і кан ды тар скіх вы ра баў. 

Так, ле тась на кон кур се «Сма ка-

та-2018» зо ла та атры ма лі ха ла 

«Лі тоў ская» і ка зі на кі «Фла рэн та», 

се раб ро — здо ба «Фрук то вы сюр-

прыз», брон зу — ба тон «Вя чэр ні».

Аца ні лі спа жыў цы так са ма мяс ныя 

каў бас кі «Ка ба но сы «Вар шаў скія», 

са ля мі «За ла ціс тая». На прад пры ем-

стве імк нуц ца, каб кож ны вы раб быў 

не прос та на ту раль ны, а на гад ваў 

смак дзя цін ства. Каб быў та кі, як яго 

га та ва лі на шы ба бу лі ў вёс цы.

— Для вы твор час ці каў бас вы ка-

рыс тоў ва ец ца толь кі аха ло джа нае 

мя са, да та го ж, у на ту раль най аба-

лон цы. Сы ра ві на пра хо дзіць аба вяз-

ко вае дэк ла ра ван не з пра вя дзен нем 

усіх не аб ход ных вы пра ба ван няў ад-

па вед на нар ма тыў на-тэх ніч най да-

ку мен та цыі ў рэ гі я наль ным цэнт ры 

ў Слуц ку. На прад пры ем стве пра во-

дзіц ца на леж ны ла ба ра тор ны кант-

роль на ўсіх эта пах вы твор час ці. Та му 

на ша пра дук цыя бяс печ ная, — упэў-

не на Та ма ра Мі хай лаў на.

Да дам, што апош нім ча сам прад-

пры ем ства асво і ла вы пуск не ўлас-

ці вай для хар чо вай пра мыс ло вас ці 

пра дук цыі — сет кі ра бі цы і дра ця ных 

цві коў, што да зво лі ла ў цэ лым па тан-

ніць кошт вы пус ка е мых та ва раў.

Ста біль нае прад пры ем ства, зна-

чыць, ста біль ны ка лек тыў. Як ка жуць, 

ад доб ра га леп ша га не шу ка юць. Ця-

ку час ці кад раў ня ма. «Мы жы вём, як 

ад на друж ная сям'я, — кан ста туе ды-

рэк тар. — Да ўсіх дзяр жаў ных свят, 

Дня ра бот ні ка сель скай гас па дар кі і 

пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці, Дня 

ка а пе ра та ра да ём сва ім пра цаў ні-

кам прэ міі або пра дук то выя на бо ры, 

куп ля ем аба не мен ты ў фіз куль тур на-

азда раў лен чы комп лекс.

«Ка ап прам» мае два фір мо выя ма-

га зі ны. Адзін, які ў на ро дзе на зы ва юць 

«Га ра чы хлеб», зна хо дзіц ца по бач з 

кам бі на там. І ён цал кам апраўд вае 

не фар маль ную наз ву, бо тут заў сё-

ды мож на на быць хлеб, вы печ ку, што 

на зы ва ец ца, з по лы мя, з жа ру. Доб-

ра рас куп ля ец ца і све жае мя са, каў-

бас ныя, кан ды тар скія вы ра бы, здо ба 

ўлас най вы твор час ці ды ін шыя спа да-

рож ныя пра дук ты. Ні ко лі не пус туе і 

ма га зін, што зна хо дзіц ца ў са мім го ра-

дзе. Ад бою ад клі ен таў ня ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 600018599

20 лютага 2019 г. 9МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

ЗА ПА КУП НІ КА ТРЭ БА ЗМА ГАЦ ЦА... 
ЯКАС ЦЮ І АСАР ТЫ МЕН ТАМ,

або ХТО ШУ КАЕ, ТОЙ ЗНА ХО ДЗІЦЬ

Апрацоўшчык 
Ва лян ці на БОЙ КА 

со чыць за га тоў нас цю ры бы 
ў ка ме ры ха лод на га вэн джан ня.

Ра бот ні ца каў бас на га цэ ха На тал ля КАС КО 
агля дае сы ра вэн джа ную са ля мі «За ла ціс тая».

Якасць сы ра ві ны вы зна чае 
ла ба рант хі ма на лі зу На тал ля 

СТА РА ВЕ РА ВА.

Хлеб «Свят ліч ны» — дух мя ную, све жа спе ча ную пра дук цыю рых ту юць да ад праў кі ў ма га зі ны пе кар На тал ля РЫ МА ШЭЎ СКАЯ 
і цес та мес Лі лія ЛА ГО ДЗІЧ.

Кі раў нік 
прад пры ем ства 

Та ма ра АБ РА МО ВІЧ 
з го на рам за ка лек тыў 

рас каз вае пра вы твор чыя 
вы ні кі мі ну ла га го да, ад зна ча ныя 

за ла тым, ся рэб ра ным, брон за вым ме да ля мі 
Рэс пуб лі кан ска га агля ду якас ці хле ба бу лач ных і 
кан ды тар скіх вы ра баў «Сма ка та-2018».


