
СТАЎ КА НА ЯКАСЦЬ
Прад пры ем ства пра цуе ўся го не каль кі га доў, ад нак за гэ ты час яно вый шла на рын кі 27 краін 

све ту — За ход няй, Ус ход няй і Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, Паўд нё вай Аме ры кі, аф ры кан ска га 

кан ты нен та і ін шых. У пры ват нас ці, пад пі са ны кант рак ты з Сі ры яй, Ал жы рам, Чы лі і Еме нам, 

а пра біц ца ту ды бы ло не так прос та. Пра дук цыя за во да не раз тэс ці ра ва ла ся ў роз ных кра і нах 

і ўсю ды пад цвер дзі ла сваю вы со кую якасць, рас ка за лі на прад пры ем стве. На ват пры вы со кай 

віль гот нас ці яна за хоў вае та вар ны вы гляд, ад па вед на, 

і свае спа жы вец кія ўлас ці вас ці. Дзя ку ю чы та му, што 

тут ро бяць стаў ку на якасць, прад пры ем ства атры ма ла 

поў ны на бор сер ты фі ка таў, у тым лі ку GMP+. HACCP, 

FSSC 22000, HALAL. Гэ та да па ма гае за ма ца ваць свае 

па зі цыі на рын ках і пры цяг нуць но вых клі ен таў.

Да рэ чы, кант роль якас ці пра дук цыі вя дзец ца на 

ўсіх эта пах вы твор час ці. Спе цы я ліс ты пра вя ра юць 

фі зі ка-хі міч ныя, ар га на леп тыч ныя і мік ра бія ла гіч ныя 

ўлас ці вас ці. Пры гэ тым ім не трэ ба іс ці не па срэд на на 

вы твор часць: усе па ра мет ры яны мо гуць ба чыць на 

ма ні то рах і ад сюль за бяс печ ваць стро гае вы ка нан не 

ўсіх тэх на ла гіч ных апе ра цый.

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
СЫ РО ВАТ КІ

«Прай мілк» спе цы я лі зу ец ца на вы пус-

ку сы ро ва тач на-тлу шча ва га кан цэнт ра ту з 

ма са вай до ляй тлу шчу ад 20 да 55 пра цэн-

таў і су хой ма лоч най сы ро ват кі. У хар чо вай 

пра мыс ло вас ці пра дук цыя пры мя ня ец ца для 

вы твор час ці спрэ даў, ёгур таў, тва рож ных вы-

ра баў, плаў ле ных сы роў, ша ка лад ных па стаў, 

на чын кі для цу ке рак, згу шча ных су ме сяў, роз-

ных гла зу раў, су па вых кан цэнт ра таў, каш, 

со у саў, ма ка ро ны і мно гіх ін шых вы ра баў. 

Так са ма ак тыў на пры мя ня ец ца ў карм лен ні 

жы вёл.

Вы твор чая ма гут насць за во да — 70 тон 

га то ва га пра дук ту ў су ткі. Уні каль ная асаб-

лі васць прад пры ем ства — поў ная аў та ма ты-

за цыя ўсіх вы твор чых пра цэ саў і маг чы масць 

ві зу аль на га на зі ран ня пер са на ла за ім.

Усю тэх на ла гіч ную лі нію мож на па дзя ліць 

на не каль кі эта паў. На па чат ку вя дзец ца пад-

рых тоў ка сы ра ві ны да суш кі, за тым ідзе пра-

цяг лы пра-

цэс суш кі, 

пас ля яко га 

га то вы пра дукт па сту пае на фа соў ку.

Сы ро ват ка пры хо дзіць на за вод у вы гля-

дзе кан цэнт ра ту спе цы я лі за ва ным транс пар-

там. Яна пра хо дзіць праз па сты, дзе вя дзец ца 

ла ба ра тор ны кант роль па каз чы каў якас ці і 

бяс пе кі. За тым з ма шын сы ро ват ка пе ра-

пам поў ва ец ца ў вя лі кія ёміс тас ці, якія мо гуць 

умяс ціць да 500 тон.

— Су час ны комп лекс па пе ра пра цоў цы сы-

ро ват кі да зва ляе больш ра цы я наль на вы ка-

рыс тоў ваць ма лоч ныя рэ сур сы кра і ны, атрым-

лі ваць іна ва цый ныя ім парт аза мя шчаль ныя 

пра дук ты, якія ад па вя да юць са мым вы со кім 

стан дар там якас ці, ра зам з тым вы ра шаць 

эка ла гіч ныя праб ле мы, — за зна чыў Ана толь 

Бя ляў скі.

Ле тась на прад пры ем стве атры ма на амаль 

20 ты сяч тон га то вай пра дук цыі, а гэ та на 14 % 

больш, чым го дам ра ней. Дзя ку ю чы па спя хо-

вай рэа лі за цыі та ва ру кам па нія «Прай мілк» 

упэў не на раз ві ва ец ца і ру шыць на пе рад.
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На чар зе — Ду бай
Ме на ві та ад туль у мі ну лым 

ме ся цы вяр ну ла ся дэ ле га-

цыя прад пры ем ства на ча ле 

з ды рэк та рам Ана то лем Бя-

ляў скім. Што га до вая хар чо-

вая вы стаў ка Gulfood-2020 

са брала ў Ду баі (Аб' яд на ныя 

Араб скія Эмі ра ты) за куп-

шчы каў і ім пар цё раў амаль 

з 200 кра ін све ту. Як вы нік — 

прад пры ем ства са Шчу чы на 

за клю чы ла два кант рак ты 

на па стаў ку ў Аб' яд на ныя 

Араб скія Эмі ра ты за мя няль-

ні ка вярш коў на рас лін най 

вы сно ве агуль ным аб' ёмам 

550 тон.

Ня даў на на буй ным су-

свет ным са ло не пра дук таў 

хар ча ван ня «Пра дэкс па-

2020» у Маск ве шчу чын скія 

вы твор цы гуч на за яві лі пра 

ся бе. У кон кур се «Най лепшы 

пра дукт — 2020» за ла ты ме-

даль пры су джа ны за су хую 

ма лоч ную дэ мі не ра лі за ва ную 

хар чо вую сы ро ват ку СД-50. 

Яшчэ ад ной вы со кай уз на га-

ро дай стаў ся рэб ра ны ме даль 

за два ві ды кан цэнт ра таў — 

ма лоч на-тлу шча ва га і сы ро-

ва тач на-тлу шча ва га. Кі раў нік 

прад пры ем ства Ана толь Бя-

ляў скі стаў лаў рэ а там між на-

род на га кон кур су «За вы со-

кую якасць» і ўзна га ро джа ны 

га на ро вым ме да лём.

Ры ко та 
па-шчу чын ску

Прад пры ем ства ўпэў не на 

раз ві ва ец ца. Хут ка тут бу дуць 

вы пус каць мяк кі сыр — рыкоту. 

Гэ ты пра ект ра зам з дву ма 

ін шы мі быў абра ны з 65, якія 

атры ма лі фі нан са ван не Еў-

ра пей ска га ін вес ты цый на га 

бан ка. На за вод зе хут ка бу дзе 

ўста ноў ле на но вая лі нія па вы-

пус ку ры ко ты — шчу чын ска га 

ана ла га вя до ма га італь ян ска-

га ма лоч на га пра дук ту.

— Ры ко та — гэ та неш та 

ся рэд няе па між тва ра гом і 

сы рам, — тлу ма чыць Ана толь 

Бя ляў скі. — Яе бял ко вай ас-

но вай з'яў ля ец ца не ка зе ін, як 

у тра ды цый ных сы рах, а сы-

ро ва тач ны бя лок. Ры ко та мае 

мяк кую кан сіс тэн цыю і сме-

тан ко вы смак. Яна ка рыс ная 

для зда роўя за кошт вы со ка га 

ўтры ман ня бял коў.

У пла нах — вы пуск га то-

вых су ме сяў для хут ка га хар-

ча ван ня.

Бу ду чыя кад ры 
рых ту юц ца сён ня

На за вод зе кла по цяц ца 

пра тое, каб за ці ка віць вы-

твор чым пра цэ сам гім на зіс-

таў і школь ні каў — не прос та 

пра вес ці эк скур сію на прад-

пры ем стве, але і даць маг чы-

масць вуч ням па спра ба ваць 

ся бе ў ро лі ін жы не раў і тэх-

но ла гаў. Так, ле тась ад быў ся 

пер шы на бор на кур сы, якія 

па спя хо ва скон чы ла больш за 

50 вуч няў.

Ра зам са спе цы я ліс та мі па 

мар ке тын гу і про да жы пад лет-

кі рас пра ца ва лі кан цэп цыю 

но ва га та ва ру, ства ры лі яго 

ма дэль, пры ду ма лі фар мат 

упа коў кі і наз ву, пад рых та ва лі 

апі сан не мэ та вай аў ды то рыі 

і пра гра му па спя хо ва га пра-

соў ван ня і рэа лі за цыі бу ду чай 

пра ду цыі.

Вуч ням на ват да ве ры лі ра-

бо ту ў хі міч най і мік ра бія ла гіч-

най ла ба ра то ры ях, дзе яны 

пад на гля дам су пра цоў ні каў 

прад пры ем ства на су час ным 

аб ста ля ван ні ад бі ра лі про бы 

і пра во дзі лі экс пе ры мен ты. 

У рэш це рэшт пад лет кам бы-

ло пра па на ва на са ма стой на 

зва рыць мяк кі сыр, пры гэ тым 

ад соч ваць яго якасць на ўсіх 

эта пах вы твор час ці. Пра віль-

насць рэ цэп ту ры ацэнь ва ла ся 

пад час дэ гус та цыі.

Па за кан чэн ні кур са праф-

ары ен та цыі ўсе ўдзель ні кі 

атры ма лі спе цы яль ныя сер-

ты фі ка ты і па мят ныя па да рун-

кі ад кам па ніі «Прай мілк».

Пос пех — гэ та рух
«Прай мілк» па пра ве лі-

чыц ца го ра даў тва раль ным 

прад пры ем ствам ра ё на. 

У рэа лі за цыю пра ек та ўкла-

дзе на больш за 40 міль ё наў 

еў ра. За вод моц на ста іць на 

на гах, хоць не ўсё на па чат-

ку ўда ва ла ся — но вы пра ект 

па тра ба ваў ін тэн сіў ных і на-

ват не стан дарт ных спо са баў 

кі ра ван ня. Па гэ тым шля ху 

і пай шоў Ана толь Бя ляў скі, 

пры зна ча ны ў 2017 го дзе ды-

рэк та рам за во да.

Без аса біс тых якас цяў не 

абы шло ся. А яны ві да воч-

ныя — крэ а тыў насць мыс лен-

ня, на кі ра ва насць на вы со кі 

вы нік, ам бі цый насць, прад-

пры маль ніц кі дух, іна ва цый-

насць і пра фе сі я на лізм. Усё 

гэ та скі ра ва на на пос пех.

— Мы, бе ла ру сы, мо жам 

быць па спя хо вы мі і га на рыц-

ца сва ёй спра вай, — раз ва-

жае ды рэк тар. — Уво гу ле мой 

прын цып — удас ка наль ван не 

і маг чы масць рэа лі за вац ца. 

На гэ та на кі роў ваю і сваю 

ка ман ду. Каб яны не ба я лі ся 

ўно сіць свае, ня хай да лё ка 

не гла баль ныя, пра па но вы 

па па ляп шэн ні вы твор час ці. 

Та ды ча ла век ад чу вае ся бе 

част кай вя лі кай спра вы. А для 

пос пе ху гэ та важ на — каб яго 

та лен ты змаг лі рас крыц ца.

Ана толь Бя ляў скі, без у-

моў на, ча ла век у гэ тым сэн-

се та ле на ві ты і не ад ной чы 

ад зна чаў ся вы со кі мі ты ту ла-

мі. Ён лаў рэ ат прэ стыж най 

ра сій скай прэ міі «На цы я-

наль ная ве ліч» у на мі на цыі 

«Без да кор ная рэ пу та цыя». 

Ня даў на ў лі ку два нац ца ці 

пе ра мож цаў стаў лаў рэ а там 

бе ла рус ка га кон кур су «Ча-

ла век спра вы — 2019» ся род 

150 кан ды да таў. І на мі на цыя 

са мая што ні ёсць га на ро вая: 

«За па спя хо вае вы ка ры стан-

не ан ты кры зіс ных тэх на ло гій 

і ме та даў кі ра ван ня».
УНП 590355804.

За пуль там кі ра ван ня тэх на ла гіч ны мі 
пра цэ са мі — апе ра тар Ана толь ПА ЛУ БЕН КА 

і апа рат чык Тац ця на СЕ РА ХАН.

ГА ЛОЎ НЫ КУРС — 
НА ІНА ВА ЦЫІ
Ча му ма ла дое прад пры ем ства мож на на зваць 
прад пры ем ствам ХХІ ста год дзя

АА
д крыц цё ў Шчу чы не д крыц цё ў Шчу чы не 

ААТ «Прай мілк» — за во да ААТ «Прай мілк» — за во да 

па пе ра ппа пе ра пра цоў цы сы ро ват кі ра цоў цы сы ро ват кі 

і вы твор час ці сы ро ва тачна-і вы твор час ці сы ро ва тачна-

тлушчава га кан цэнт ра ту — тлушчава га кан цэнт ра ту — 

ста ла важ най па дзе яй не толь кі ста ла важ най па дзе яй не толь кі 

для Гро дзен скай воб лас ці, для Гро дзен скай воб лас ці, 

але і для ўсёй кра і ны. але і для ўсёй кра і ны. 

Пра ект рэа лі за ва ны ў рам ках Пра ект рэа лі за ва ны ў рам ках 

Дзяр жаў най пра гра мы Дзяр жаў най пра гра мы 

іна ва цый на га раз віц ця Бе ла ру сі. іна ва цый на га раз віц ця Бе ла ру сі. 

Прад пры ем ства, якое не мае Прад пры ем ства, якое не мае 

ана ла гаў не толь кі ў рэс пуб лі цы, ана ла гаў не толь кі ў рэс пуб лі цы, 

але і ў кра і нах Ус ход няй Еў ро пы, але і ў кра і нах Ус ход няй Еў ро пы, 

пра цуе толь кі на бе ла пра цуе толь кі на бе ла рус кай рус кай 

сы ра ві не. Амаль 97 % сы ра ві не. Амаль 97 % 

вы са ка я кас най пра дук цыі ідзе вы са ка я кас най пра дук цыі ідзе 

на экс парт.на экс парт.

Гімн для за во да-
гі ган та

З гэ та га го да прад пры-

ем ства «Прай мілк» ідзе 

ў будучае, мож на ска заць, 

з пес няй. У за во да з'я віў-

ся свой улас ны гімн. Быў 

аб' яў ле ны кон курс, на якім 

кож ны мог пра па на ваць 

свой пра ект ары гі наль-

най му зыч най кам па зі цыі 

і тэкс ту гім на. Пе ра мож цы 

атры ма лі дып ло мы і пры-

зы. На за вод зе лі чаць, што 

свой гімн да зво ліць яшчэ 

больш аб' яд наць ка ман ду, 

у якой ця пер ка ля 150 ча-

ла век. Ся рэд ні ўзрост ра-

бот ні каў — 36 га доў. На 

прад пры ем стве са мая 

вы со кая за ра бот ная пла-

та ў ра ё не — у ся рэд нім 

1469 руб лёў, а так са ма са-

лід ны са цы яль ны па кет — 

ме ды цын ская стра хоў ка, 

суб сі дыі на хар ча ван не і 

пра езд.

Пра тое, што тут пра цу-

юць са праўд ныя пра фе сія-

на лы, свед чаць і вы твор-

чыя па каз чы кі. Па вы ні ках 

ра ён на га спа бор ніц тва за 

мі ну лы год кам па нія «Прай-

мілк» вы ка на ла па каз чы кі 

біз нес-пла на па тэм пах 

рос ту аб' ёмаў вы твор час ці 

і экс пар ту та ва раў. Знач-

ны ўнё сак зра бі лі на мес нік 

ды рэк та ра па якас ці На тал-

ля Куц, га лоў ны ін жы нер 

Аляк сандр Брыль, га лоў ны 

тэх но лаг Па вел Юрэ віч, ін-

жы нер-тэх но лаг Ва дзім 

Ако паў, хі мік Вік то рыя Фа-

лі тар чык і ін шыя спе цы я ліс-

ты прад пры ем ства.

— Я сам мяс цо вы, ро-

дам са Шчу чы на, та му 

шчы ра ха чу ба чыць сваю 

ма лую ра дзі му раз ві тым 

рэ гі ё нам, — пад крэс ліў у 

раз мо ве Ана толь Бя ляў-

скі. — Дзе ля гэ та га пра цуе 

і на ша ка ман да.

Ды рэк тар 
Анатоль БЯ ЛЯЎ СКІ.

Ла ба рант Свят ла на МАТ ЛАШ.

На гэ тым участ ку пра хо дзіць 
пра цэс вы суш ван ня 

сы ро ват кі.

Сю ды па сту пае га то вая пра дук цыя.


