
СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ПА КЕТ ГА РАН ТАВАНЫ...
Ка лек тыў ны да га вор за во да за бяс печ вае i са цы яль ную аба ро ну ра-

бот нi каў. I тут важ ную ро лю ады гры вае жыл лё. Як рас ка за ла на мес нiк 
ды рэк та ра па iдэа ла гiч най ра бо це ААТ «Шчу чын скi за вод «Аў та про-
вад» Тац ця на СIН КЕ ВIЧ, спе цы я лiс ты прад пры ем ства мо гуць ка рыс-
тац ца iн тэр на там. Гэ та пя цi па вяр хо вы бу ды нак на 80 бло каў.

На прад пры ем стве ёсць свая ста лоў ка на 70 мес цаў. Акра мя гэ та га, 
тыя, хто пра цуе ў не бяс печ ных умо вах, атрым лi ва юць спец хар ча ван не. 
Кант роль ста ну зда роўя за бяс печ вае за вод скi мед пункт. Тут пра цу юць 
урач-тэ ра пеўт i дзве мед сяст ры, ёсць ка бi нет ста ма то ла га. Для сва iх 
ра бот нi каў i iх дзя цей да 18 га доў па слу гi бяс плат ныя. Усе ра бот нi кi 
за во да за стра ха ва ны — яны мо гуць бяс плат на аб слу гоў вац ца ў лю бой 
дзяр жаў най клi нi цы рэс пуб лi кi i атрым лi ва юць 90 руб лёў у год на ме ды-
цын скiя прэ па ра ты.

Важ ныя па дзеi ў жыц цi ра бот нi каў за во да ад зна ча юц ца яшчэ i ма тэ-
ры яль най да па мо гай. Асоб ная пад трым ка — шмат дзет ным сем' ям. Сем'i, 
дзе ёсць школь нi кi, атрым лi ва юць да па мо гу ў па чат ку на ву чаль на га го да, 
а баць кi дзя цей-вы дат нi каў за ах воч ва юц ца да дат ко ва. Прад пры ем ства 
на бы вае пу цёў кi для азда раў лен ня дзя цей у лет нi ках, баць коў скi ўнё сак 
скла дае 10 % ад iх кош ту.

У за во да ёсць свая гас цi нi ца з пры го жай наз вай «Паў лiн ка», якая 
зна хо дзiц ца ў цэнт ры го ра да. Тут на вед валь нi кам пра па ну юць ад на-, 
двух- i трох мес ныя ну ма ры.

За вод «Аў та про вад» — лi дар у Бе ла ру сi 

па вы твор час цi i рэа лi за цыi ка бель ных вы ра баў.
Ды рэк тар ААТ «Шчу чын скi за вод «Аў та про вад» Анд рэй 

БЛА ВАЦ КI:

— Наш за вод — ад но з го ра даў тва раль ных прад пры ем стваў. 
Яго гiс то рыя па ча ла ся ў 1958 го дзе са шта там 10 ча ла век. 
Ця пер тут больш за 470 су пра цоў нi каў. Прад пры ем ства ўва хо-
дзiць у склад хол дын га «Аў та кам па не нты» i вы пус кае ка бе лi 
i пра ва ды роз ных ты паў i пры зна чэн няў, якiя за па тра ба ва ны 
на пра мыс ло вым рын ку. За больш чым 60 га доў за вод вы-
ра бiў 600 ты сяч тон пра дук цыi. Гэ та быў бы цяг нiк даў жы нёй 
140 кiла мет раў.
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IНА ВА ЦЫI Ў ДА ПА МО ГУ
Ця пер за вод «Аў та про вад» за вяр-

шае рэа лi за цыю пра ек та па раз вiц цi 
ка бель най вы твор час цi, раз лi ча на га 
на пя цi год ку. Асноў най мэ тай яго з'яў-
ля ец ца асва ен не но ва га для за во да 
кi рун ку. За вад ча не ўзва жы лi свае 
маг чы мас цi i вы ра шы лi, што здоль-
ны вы пус каць iна ва цый ную пра дук-
цыю — цеп ла стой кiя пра ва ды. Яны 
мо гуць вы ка рыс тоў вац ца ў ася род дзi, 
дзе тэм пе ра ту ра да ся гае 200 гра ду саў, 
на прык лад, у ста ле лi цей ных цэ хах, на 
прад пры ем ствах па вы твор час цi ке ра-
мi кi, шкля ных i цэ мент ных за во дах, у 
аў та ма бiль най i авiя цый най пра мыс-
ло вас цi, суд на бу да ван нi, а так са ма ў 
са ўнах, лаз нях. 

У рам ках пра ек та на бы лi су час ную 
iталь ян скую лi нiю iза ля цыi крэм нiй  ар-
га нiч най гу май. Лi нiя да зва ляе вы-
раб ляць не толь кi цеп ла стой кiя, але 
i вог не стой кiя ка бе лi, якiя мо гуць пра-
ца ваць ва ўмо вах ад кры та га агню да 
трох га дзiн. Та кiя ка бе лi ка рыс та юц ца 
вя лi кiм по пы там i ўжы ва юц ца, акра мя 
вы со ка тэм пе ра тур ных па мяш кан няў, 
у бу дын ках з ма са вым зна хо джан нем 
лю дзей. Дзя ку ю чы гэ та му на за вод зе 
змаг лi асво iць дзя сят кi ма рак уста но-
вач ных, ман таж ных, сi ла вых ка бе ляў i 
пра ва доў. З на быц цём лi нii прад пры-
ем ства ска ра цi ла фi нан са выя вы дат кi 
на 15 % i змаг ло кан ку ры ра ваць з ра-
сiй скi мi кам па нi я мi.

— Сё ле та мы за вяр ша ем пра ект, 
згод на з якiм па вiн ны бы лi ку пiць 
50 адзi нак аб ста ля ван ня. Мы на бы лi 
больш, i яшчэ бу дзем да куп ляць ча-
тыры адзiн кi — iх ста не 58. Усе тэн да-
ры пра ве дзе ны, да мо вы за клю ча ны. 
Мы асво i лi iм парт аза мя шчэн не, якое 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў вы ра бе на шых 
га за вых плiт, ду ха вых шаф фiр мы «Ге-

фест» i шчыль на пра цу ем з Мiн скiм 

за во дам ко ла вых ця га чоў, па стаў ля ем 

жгу ты пра ва доў — мы адзi ныя па стаў-

шчы кi гэ тай пра дук цыi, — рас ка заў 

Анд рэй Бла вац кi.

Але не толь кi на бе ла рус кiх вы твор-

цаў за вя за на пра дук цыя шчу чын ска га 

«Аў та про ва да». На Бран скiм мо та ве-

ла за вод зе, якi вы пус кае квад ра цык лы 

i сне га хо ды, так са ма за па тра ба ва ны 

бе ла рус кiя жгу ты. Апроч та го, на за-
вод зе пра цяг ва ец ца вы пуск рэ траж-
гу тоў для аў та ма бi ляў «Маск вiч», 
«Жыгу лi», «Чай ка», «Вол га», «Нi ва» 
i на ват больш ста рых.

— Мы не ад мо вi лi ся ад гэ тай вы-
твор час цi, у нас за ста ла ся ўся нар ма-
тыў ная да ку мен та цыя, та му мы мо жам 
па ста рых пра ек тах пры ўзгад нен нi 
пра цяг ваць вы пуск та кiх вы ра баў. I рэ-
траж гу ты ма юць по пыт на пра сто рах 
СНД, — за зна чае Анд рэй Бла вац кi. — 
Ця пер мод на ўзяць ста ры аў та ма бiль, 
ад рэ стаў ры ра ваць i вы яз джаць на iм, 
удзель нi чаць у роз ных пра бе гах i вы-
стаў ках.

На сён ня на за вод зе асвое ны вы-
пуск больш чым 200 ты сяч мар ка па-
ме раў ка бель ных вы ра баў з мед ны мi 
i алю мi нi е вы мi жы ла мi ў iза ля цыi i аба-
лон цы, не iза ля ва ных пра ва доў, а так-
са ма шы ро ка га асар ты мен ту жгу тоў. 
За вод з'яў ля ец ца лi да рам па вы пус ку 
ка бель най пра дук цыi i аў та трак тар ных 
жгу тоў для ма шы на бу даў нi чай i элект-
ра тэх нiч най пра мыс ло вас цi. Iна ва цыi 
да па ма га юць вы трым лi ваць кан ку рэн-
цыю на ўнут ра ным i знеш нiм рын ках.

АД ПI ЛА РА МЫ 
ДА ТЭХ НА ЛА ГIЧ НА ГА 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА

На чаль нiк тэх нiч на га ад дзе ла Ба-
рыс Хурс зна ё мiць з ра бо тай прад пры-
ем ства не па срэд на на са мой вы твор-
час цi. З ад мi нiст ра цый на га бу дын ка 
на кi роў ва ем ся ў асноў ныя вы твор чыя 
кар пу сы. Да рэ чы, тэ ры то рыя за во да 
ў ней кiм сэн се гiс та рыч ная: у кан цы 
ХIХ ста год дзя тут зна хо дзiў ся дрэ ва ап-
ра цоў чы за вод кня зёў Друц кiх-Лю бец-
кiх, што ме лi ў Шчу чы не сваю рэ зi дэн-
цыю. На за вод зе на ват асво i лi вы пуск 
фа не ры, якая вы ка рыс тоў ва ла ся ў 
аэ ра пла нах. Адзiн з бы лых бу дын каў 
дай шоў да на ша га ча су. Ён ад мет ны 
яшчэ i тым, што тут пад час Пер шай су-
свет най вай ны ўтрым лi ваў ся ў ня мец-

кiм па ло не фран цуз скi афi цэр Шарль 
дэ Голь, у да лей шым вя до мы ге не рал 
i прэ зi дэнт Фран цыi. Не па да лёк ад бу-
дын ка пла ну ец ца ўста на вiць скульп-

тур ную кам па зi цыю. Сён ня, вя до ма, 
тут усё вы гля дае па-но ва му.

Трэ ба ска заць, што на прад пры-
ем стве ад бы ва ец ца ўвесь пра цэс вы-
твор час цi ка бе лю. А па чы на ец ца ён з 
ва ла чыль на га ўчаст ка, дзе вы раб ля-
юц ца дра ты роз ных дыя мет раў. За су-
ткi маг чы ма зра бiць больш за 20 тон 
мед на га дро ту.

Ба рыс Хурс па ве да мiў, што за 
апош нiя га ды ўчас так цал кам ад-
на вiў ся. Ра ней тут бы ло больш за 
60 адзi нак аб ста ля ван ня, а ця пер з та-
кiм аб' ёмам спраў ля юц ца 15 адзi нак 
су час на га. Но выя ма шы ны вы раб ля-
юць да 16 дра тоў ад на ча со ва, пры 
гэ тым вы кон ва юць i не ка то рыя iн шыя 
функ цыi. Ад сюль мед ны i алю мi нi е вы 
дрот транс пар ту ец ца ў цэх ман таж-
ных пра ва доў на ўчас так скрут кi, дзе 
з асоб ных дра тоў атрым лi ва ец ца то-
кап ра вод ная жы ла. Ме на вi та скрут ка 
на дае вы ра бам гнут касць i ўстой лi-
васць. На гэ тым жа ўчаст ку скруч-

ва юц ца ў ка бель iза ля ва ныя жы лы. 
На ступ ны — учас так на кла дан ня 
пласт ма са вай iза ля цыi i аба ло нак. 
На прад пры ем стве вы ка рыс тоў ва ец-
ца не каль кi дзя сят каў роз ных ма рак 
iза ля цый ных ма тэ ры я лаў. На ад ной 
толь кi лi нii маг чы ма зра бiць да 100 кi-

ла мет раў про ва-

ду за зме ну.

Да лей мы 

на ве да лi ўчас-

так аплёт кi. Тут 

так са ма ўба чы лi 

но вае аб ста ля-

ван не, у тым лi ку 

цэ лы аплё тач ны 

комп лекс, на бы-
ты ле тась. Пас ля 
вы твор час цi вы-
ра бы пра хо дзяць 
вы пра ба ван нi 
шля хам пе ра-
мот кi i па сту па-
юць на ўпа коў ку, 
дзе спе цы яль ныя 
апа ра ты склад-

ва юць iх у тэр мiч ную плён ку. А да-
лей — склад i спа жы вец.

Не змаг лi мы па кi нуць без ува гi i 
цэх аў та трак тар ных кам плек таў, якi 
зна хо дзiц ца ў са мым ста рым бу дын-
ку прад пры ем ства. Ме на вi та тут вы-
раб ля юц ца жгу ты пра ва доў для аў та-
трак тар най тэх нi кi. Пад час на вед ван ня 
не каль кi ка ра боў з пра дук цы яй бы лi 
пад рых та ва ны для ад праў кi на лiд скi 
за вод «Нёман», дзе вы пус ка юць аў-
то бу сы.

Уво гу ле пра дук цыя «Аў та про ва-
да» вы ка рыс тоў ва ец ца ў са мых роз-
ных га лi нах пра мыс ло вас цi. Без яе 
не абы сцi ся ў ма шы на бу да ван нi пры 
вы твор час цi стан коў, аб ста ля ван ня, 
лег ка вых i гру за вых аў та ма бi ляў, сель-
ска гас па дар чай тэх нi кi, па са жыр ска га 
транс пар ту, бу даў нiц тве. Гэ та не аб ход-
ны склад нiк у энер ге тыч най га лi не — 
пры ман та жы элект ра стан цый i элект-
ра се так. Ка бе лi i пра ва ды па трэб ны ў 
бы та вых элект ра пры бо рах, для су вя зi 
i ра дыё фi ка цыi.

Для рэа лi за цыi ўся го спект ра ка-
бель най пра дук цыi ў Шчу чы не ад кры-
та фiр мен ная кра ма «Элект ра свет».

«КА МЕН СКАЕ» — ДЛЯ БА ДЗЁ РАС ЦI I АД ПА ЧЫН КУ
За вод мае сваю ба зу ад па чын ку. Гэ та па ляў нi ча-ры ба лоў ная гас-

па дар ка «Ка мен скае», што ў вёс цы Шчу кi. Тут ра ды ўсiм гас цям. 
У аг ра ся дзiб ным комп лек се ёсць па мяш кан нi з дзвю ма бан кет ны мi 
за ла мi для пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў роз на га ўзроў ню, до мi кi 
эка ном-кла са, ка тэ джы з дву ма i тры ма па ко я мi, кух няй. Руп лi выя 
гас па да ры не за бы лi ся i пра ама та раў лаз нi — ёсць i па рыл ка, i ба-
сейн, мож на згу ляць у бiль ярд цi са брац ца ра зам на ка ра о ке. Ёсць 
пля цоў кi для ва лей бо ла, фут бо ла, тэ нi са, дзi ця чая пля цоў ка. Для 
па ляў нi чых вы дзе ле ны ўгод дзi пло шчай 12,7 гек та ра. На во зе ры ў 
вёс цы Ка мен ка мож на цу доў на па ры ба чыць. Ад на з «фi шак» комп-
лек су — мi нi-заапарк. А яшчэ тут пра па ну юць не за быў ны шпа цыр на 
ко нях, пры чым як вяр хом, так i на брыч цы.

Пе рад тым як за вi таць на ба зу, мож на азна ё мiц ца з фо та здым-
ка мi на сай це: www.kamenskoe.by i на ват прай сцi вiр ту аль ны тур у 

3D-фар ма це.

Намеснік начальніка цэха Уладзімір БЛЮДНІК, майстар Наталья РУСЦЬ, 
майстар Алена АГЕЛЬ.

Схемныя 
жгуты, кабелі, 
шнуры — 
вырабы, 
неабходныя 
для  многіх 
відаў тэхнікі. 
На ўчастку, дзе 
збіраюць гэтую 
прадукцыю, мы 
сфатаграфавалі 
вязальшчыцу 
жгутоў Таццяну 
ЧАРНЯЎКА 
і начальніка 
тэхаддзела 
Барыса ХУРСА.

КАБ РУ ХА ВIК КРУ ЦIЎ СЯ
Бе ла рус кi ка бель перадае энергію Бе ла рус кi ка бель перадае энергію 

бе ла рус кiм ця га чам і аўтобусам, бе ла рус кiм ця га чам і аўтобусам, 
ра сiй скiм квад ра цык лам i снегаходамра сiй скiм квад ра цык лам i снегаходам

ТРЫ МАЦЬ РУ КУ НА ПУЛЬ СЕ
Трэ ба ска заць, што «Аў та про вад», 

якi ства раў ся ў са вец кiя ча сы, быў ад-
ным з са мых буй ных прад пры ем стваў 
дзяр жаў на га зна чэн ня ў Шчу чы не. За-
вод пры зна чаў ся для вы пус ку аў та-
трак тар ных дра тоў. Вя до ма, бы лыя 
цэ хi цяж ка па раў наць з су час най вы-
твор час цю: на зме ну руч ной пра цы 
прый шла аў та ма ты ка.

З 2000-х па ча ла ся, мож на ска заць, 
но вая эра за во да. Ён двой чы ста на-
вiў ся лаў рэ а там кон кур су «Най леп-
шыя та ва ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь», 
быў лаў рэ а там прэ мii Мi нiс тэр ства 
пра мыс ло вас цi за да сяг нен нi ў га-
лi не якас цi, ства рэн не i ўка ра нен не 
сiс тэ мы вы со ка эфек тыў ных ме та даў 
кi ра ван ня вы твор час цю. Яму не ад-
на ра зо ва бы ла пры су джа на прэ мiя 
ўра да Рэс пуб лi кi Бе ла русь за да сяг-
нен нi ў га лi не якас цi. «Аў та про вад» 
быў уда сто е ны за ня сен ня на рэс пуб-
лi кан скую Дош ку го на ру. Прад пры ем-
ства — удзель нiк та кiх роз ных вы ста-
вак i фо ру маў, як Cabex, Energy Expo, 
«Наф та i Газ», Еў ра а зi яц кi пра мыс ло-
вы фо рум.

Мож на ска заць, што час цiн ку сва-
ёй пра цы ўно сiў у роск вiт за во да i яго 
сён няш нi кi раў нiк Анд рэй Бла вац кi, 
якi прый шоў на за вод як раз у 2000 го-
дзе i па чы наў сваю пра цоў ную кар' е ру 
апра соў шчы кам правадоў. У 2016 го-
дзе ён быў пры зна ча ны ды рэк та рам 
прад пры ем ства. Анд рэй Ба ляс ла ва вiч 
рас ка заў, што ня даў на за воч на за кон-
чыў Санкт-Пе цяр бург скi по лi тэх нiч-
ны ўнi вер сi тэт iмя Пят ра Вя лi ка га па 
спе цы яль нас цi «Элект ра энер ге ты ка 
i элект ра тэх нi ка». Па куль атры маць 
пра фе сiю ка бель шчы ка мож на толь кi 
за ме жа мi кра i ны.
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