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Цi ве да лi вы, што ў на валь нi цу ма ла-

ко кiс не хут чэй? А, мо жа, чу лi, што 
«пту шы нае ма ла ко» на са мрэч iс нуе? Бо 
гэ та праў да, iм у Ан тарк ты дзе кор мяць 
пту ша нят та ты — iм пе ра тар скiя пiнг вi ны, 
i на ват звы чай ныя га лу бы. Ка рыс нае рэ-
чы ва ства ра ец ца ў страў нi ку да рос лых 
пту шак. Пра дзi во сы i ка рысць ма ла ка 
доб ра ве да юць на прад пры ем стве «На-
ва груд скiя Да ры» i га ту юць з яго ка ля 
60 най мен няў раз на стай най пра дук цыi. 
Не ка то рыя пры сма кi вы раб ля юц ца толь-
кi на экс парт.

МА ЛА КО З МА ЛА КА
«На ва груд скiя Да ры» — най буй ней шае ма-

лоч нае прад пры ем ства Гро дзен шчы ны. Што-
дня тут пе ра пра цоў ва юць 440 тон ма ла ка, 
100 тон з якiх iдзе на вы раб сы роў: паў цвёр-
дых, мяк кiх, ра соль ных. З ас тат ня га га ту юць 
абяс тлу шча нае ма ла ко i вярш кi. З апош ня га 
ро бяць мас ла.

— У на шым цэ ху вы раб ля юц ца су хiя ма лоч-
ныя пра дук ты: ма ла ко су хое абяс тлу шча нае, 
ма ла ко су хое цэль нае i сы ро ват ка пад сыр ная 
су хая. Яны за па тра ба ва ны та кi мi су свет на вя-
до мы мi брэн да мi, як «Нэст ле», «Мон' дэ лiс», 
«Вiм-Бiль-Дан» i iн шыя, — рас ка за ла Свят ла на 
АШМАН КЕ ВIЧ, на чаль нiк цэ ха су хiх ма лоч-
ных пра дук таў. — На шы су хiя вы ра бы вы ка-
рыс тоў ва юць у роз ных га лi нах хар чо вай пра-
мыс ло вас цi. Яны — не аб ход ныя iн грэ ды ен ты 
мност ва пра дук таў: ад хле ба да ша ка лад ных 
ба тон чы каў. Сён ня аб ста ля ван не на ша га цэ ха 
да зва ляе вы раб ляць пра дук цыю ў ад па вед-
нас цi з су свет ны мi стан дар та мi i, ад па вед на, 
па вы шаць яе экс парт.

ГЛА ЗУ РА ВА НАЯ I ПЛАЎ ЛЕ НАЯ 
СА ЛОД КАСЦЬ

Вя до мыя пры сма кi на ва груд ска га за во да 
— гла зу ра ва ныя сыр кi «Ка пi тош ка» з во да рам 
ва нi лi, ка ка вы i з да баў лен нем пя чэн ня.

— Най боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та юц-
ца сыр кi з ва нi лi нам,  — за ўва жы ла Зi на i да 
КУР' ЯН, на чаль нiк цэ ха цэль на ма лоч най 
пра дук цыi. — Ра зы хо дзяц ца яны не толь кi па 
ра ё не, а i па ўсёй кра i не.

Кож ны ме сяц на прад пры ем стве га ту юць 
яшчэ ка ля то ны плаў ле ных сы роў у стагра-
мо вых плас ты ка вых ста кан чы ках. Звы чай ны 
«На ва груд скi», сыр са сма кам гры боў i са лод кi 
плаў ле ны з ка ка вай... 

Бе ла ру сам на столь кi па лю бiў ся звы чай ны 
тва рог з ма са вай до ляй тлус тас цi 5 %, што яго 
вы твор часць лi та раль на за па ру га доў па вя лi-
чы ла ся з дзвюх тон у ме сяц да 25 тон.

Прад пры ем ства з 60-га до вай гiс то ры яй — 
ад но з топ-30 най  леп шых ай чын ных 

за во даў, якiя што год раз вi ва юц ца i з'яў-
ля юц ца пры кла дам ука ра нен ня на ва цый, 
тэх на ло гiй i па шы рэн ня рын каў збы ту. Не-
ка то рыя пра цэ сы вы твор час цi ра ба ты за-
ва ныя больш як на 90 %, а ўсю звар ку ў 
асноўным ро бяць ро ба ты. Но выя тэх на ло-
гii прад пры ем ства ў 2018 i 2019 га дах ста-
на вi лi ся лаў рэ а та мi кон кур су «Лi дар энер-
га эфек тыў нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь» у 
на мi на цыi «Энер га эфек тыў ная тэх на ло гiя 
го да». Ле тась за вод стаў лаў рэ а   там рэс-
пуб лi кан ска га кон кур су «Зуб ры эка но мi-
кi». Якасць пра дук цыi ро бiць яе за па тра-
ба ва най за мя жой, ку ды ад праў ля ец ца 
амаль 80 % та ва раў, а ма дэр нi за цыя вы-
твор час цi нi ко лi не спы ня ец ца.

Но выя тэх на ло гii — 
кан ку рэнт ная пе ра ва га

Не ка то рыя тэх на ло гii за во да — на 
ўзроў нi су свет ных стан дар таў. За вод 
па стаў ляе пра дук цыю ў 13 кра iн све-
ту: СНД, Ла цiн скую Аме ры ку, Iта лiю, 
Поль шчу, Бал га рыю, да маў ля юц ца 
са Сла ва кi яй, ад пра вi лi пар тыю ба-
ло наў у Мек сi ку. Больш за 40 прад-
пры ем стваў ды ле раў прад стаў ля юць 
iн та рэ сы за во да за мя жой. Пры гэ-
тым па трэ бы ай чын на га рын ку прад-
пры ем ства за кры вае на 100 %.

— Ста яць на мес цы нель га, iнакш 
там i за ста неш ся, — 
упэў не ны ды рэк тар 
ААТ «На ва груд скi за-
вод га за вай апа ра-
ту ры» (НЗГА) Вiк тар 
ТУР ЛЮК. — Та му на-
ступ ным эта пам раз-
гля да ем аў та ма ты за-
цыю збо рак, каб у цэ ху 
за ста ло ся ча ты ры-пяць 
ча ла век на ўпа коў цы 
пра дук цыi. У ста рым 
ба лон ным цэ ху бу дзе 
ўста ля ва на аў та ма ты-
за ва ная лi нiя штам поў кi 
днi шчаў. Гэ та так са ма 
сур' ёз ны этап ука ра-

Ды рэк тар прад пры ем ства «На ва груд скiя Да ры» 
Дзмiт рый АН ТА НО ВIЧ.

нен ня су час ных тэх на ло гiй.
Тым не менш за 12 га доў, якiя Вiк-

тар Iо сi фа вiч уз на чаль вае за вод, i за 
40 га доў яго пра цы тут уво гу ле нi вод-
на га ча ла ве ка на прад пры ем стве не 
ска ра цi лi.

ААТ «НЗГА» мае раз вi тую iнф-
ра струк ту ру: ме ды цын скi пункт са 
ста ма та ла гiч ным ка бi не там, ста-
ло вую, два iн тэр на ты, спар тыў ную 
i трэ на жор ную за лы, ба сейн, са ўну. 
У кож на га ра бот нi ка — ме ды цын ская 
стра хоў ка, па якой ён мо жа атры маць 
па слугі на 5000 руб лёў. Ма ла дыя i 
най больш каш тоў ныя спе цы я лiс ты 

атрым лi ва юць цал кам аб ста ля ва ныя 
для жыц ця ква тэ ры ў но вым iн тэр на-
це за во да.

Го нар прад пры ем ства — 
ра ба ты за ва ныя лi нii
У ад ным з чатырох мо дуль ных 

хар даў уста на вi лi дзве ра ба ты за-
ва ныя лi нii. Іх аб слу гоў ва юць лi та-
раль на ча ты ры ча ла ве кi. Летась тут 
выпусцілі 750 тысяч вырабаў.

Вы твор часць у цэ ху га за вых ба ло-
наў аў та ма ты за ва на амаль на 90 %: 
плазменная рэз ка вы дае круг лыя 
за га тоў кi на ба ло ны. На аў та ма-
тыч ным штам по вач ным комп лек се 
з ру лон най ста лi ства ра юц ца iн шыя 
кам плек ту ю чыя для ба ло наў, прэс 
глы бо кай вы цяж кi ро бiць паў сфе ры. 
Пас ля не аб ход най тэх на ла гiч най 
да пра цоў кi за га тоў кi ад праў ля юц ца 
на ра ба ты за ва ныя лi нii збор кi-звар-
кi бы та вых i аў та ма бiль ных га за вых 
ба ло наў, за тым на стае чар га тэх на-
ла гiч на га ад па лу кар пу соў ба ло наў. 
На ступ ны крок — рэнт ген-кант роль 
звар но га шва. Па лi мер ная па фар-
боў ка i на ня сен не над пi су так са ма 
аў та ма ты за ва ны.

Апош нi этап — пнеў ма- i гiд ра-
вы пра ба ван нi на гер ме тыч насць i 
ад груз ка пра дук цыi на склад, якi 
ад ра зу за дзвя ры ма цэ ха. Та кая ла-
гiс ты ка да зва ляе эка но мiць час. На 
экс парт вя зуць пра дук цыю ў тым лi ку 
i на за вод скiх фу рах. Гэ та i да дат ко-
вы за ро бак, i на зад мож на пры вез цi 
сы ра вi ну для за во да, i мi нi мi за ваць 
вы дат кi на транс пар цi роў ку. З Ра сii 
за вод атрым лi вае сы ра вi ну з ла ту нi i 
алю мi нiю, пра кат сталь ны, кам плек-
ту ю чыя.

Бяспечны вентыль
За апош нiя пяць га доў на за вод зе 

па мя ня лi шмат аб ста ля ван ня. Лi та-
раль на не каль кi тыд няў та му атры-
ма лi шмат функ цы я наль ную транс-
фер ную ўста ноў ку па апра цоў цы 
кар пу соў за пор най ар ма ту ры.

На аб ста ля ван нi Neoteсman, якое 
ця пер пра цуе на за вод зе ў цэ ху га-
за вых пры бо раў, штам пу юц ца са мi 
кар пу сы вен ты ля. Тэх на ло гiя вы твор-
час цi кар пу соў за пор най ар ма ту ры 
ме та дам га ра чай без аб лой най штам-

поў кi ўнi каль ная для Бе ла ру сi. Усе 
прэс-фор мы, да рэ чы, рас пра ца ва ны 
спе цы я лiс та мi за во да i адоб ра ны вы-
твор ца мi аб ста ля ван ня.

— А вось апра цоў ваць за га тоў кi 
бу дуць ужо на транс фер най уста-
ноў цы з ра ба ты за ва най за груз кай-
вы груз кай дэ та ляў, — рас каз вае 
Ма рыя ДЗЕ ДА ВЕЦ, на чаль нiк бю ро 
мар ке тын гу. — Гэ тае аб ста ля ван-
не за ме нiць 13 стан коў, маг чы мас цi 
якiх ужо не спраў ля юц ца з па трэ ба мi 
прад пры ем ства, што па вя лi чы лi ся. 
За яў кi на вен тыль ба лон ны з за сце-
ра галь ным кла па нам па сту па юць з 
Лiт вы, га за выя ба ло ны з та кой за пор-
най пры ла дай ад праў ля ем i ў Ра сiю. 
Наяўнасць засцерагальнага клапана 
на запорнай прыладзе бытавых газа-
вых балонаў з'яўляецца патрабаван-
нем да прадукцыі, каб пастаўляць яе 
на рынак Еўрапейскага саюза.

Па куп ка штам по вач на га комп лек-
су да зво лi ла па шы рыць асар ты мент 
ша ра вых кра наў, ця пер тут вы раб ля-
юць ша ра выя кра ны для ва ды i га за з 
роз ны мi ты па мi да лу чэн няў i роз ны мi 
руч ка мi.

Яшчэ ад но ўдас ка на лен не для пра-
цы зна хо дзiц ца на тэ ры то рыi за во да 
— уста ноў ка для змеш ван ня га заў: 
ар го ну i вуг ля кiс ла га га зу для звар кi.

— Ра ней iх пры во зi лi ў ба ло нах 
i рас стаў ля лi на па сты звар кi. Трэ-
ба бы ло што дня мя няць ба ло ны i 
ад праў ляць у Мiнск па на ступ ную 
пар тыю, што бы ло за трат на па ча се 
i фi нан са ва. Ця пер тэх нiч ныя га зы 
пры во зяць у цыс тэр нах i пе ра пам поў-
ва юць у ёмiс тас цi, дзе ад бы ва ец ца 
аў та ма тыч нае змеш ван не, i су месь 
ад ра зу па да ец ца па тру ба пра вод зе 

на па сты звар кi, — звяр тае ўва гу 
прад стаў нi ца за во да.

Кант роль якас цi брэн да
Рэнт ген-кант роль на за вод зе пра-

хо дзiць амаль 100 % вы ра баў, хо ць 
нор мы та кой коль кас цi i не па тра бу-
юць. Ад нак та вар ны знак Novogas 
стаў па зна валь ным брэн дам са ста-
ноў чы мi ха рак та рыс ты ка мi. Праз гэ-
та ра бот нi кi не рас сла бi лi ся, а, на-
ад ва рот, яшчэ больш пiль на па ча лi 
ста вiц ца да якас цi.

— Ак тыў на сер ты фi ку ем пра дук-
цыю на ад па вед насць еў ра пей скiм 
стан дар там i па тра ба ван ням тэх рэг-
ла мен таў Мыт на га са ю за. Асвой ва ем 
но выя ма дэ лi i ты па па ме ры, па шы ра-
ем рын кi збы ту. Тры ма ем курс на За-
ход нюю Еў ро пу i Паў днё вую Аме ры ку, 
— дзе лiц ца Iгар КАП ЦI ЛО ВIЧ, на мес-
нiк ды рэк та ра па ка мер цыi. — Пры-
мя ня ем но выя ты пы за пор ных пры лад, 
i фар бу ем ба ло ны ў тыя ко ле ры, якiя 
не аб ход ны ў кра i нах для па стаў кi. 
Асвой ва ем i но выя спо са бы ўпа коў кi. 
Робім усё, каб быць бліжэй да кліента 
і задавальняць яго патрэбы. 

Асар ты мент ты па па ме раў ба ло наў 
на прад пры ем стве па ста ян на па шы-
ра ец ца, што па тра буе вя лi кай коль-
кас цi аснаст кi, а зна чыць, усе спе цы я -
 лiс ты пры рабоце. Хоць і кажуць пра 
век электрамабіляў, аднак машыны 
з рухавікамі ўнутранага згарання бу-
дуць існаваць яшчэ дзесяцігодзі, так 
што без працы прадпрыемства не за-
станецца, упэўнены тут.

УНП 500235715.

Iры на СI ДА РОК, фо та аў та ра 
i з ар хi ва прад пры ем стваў.

Ды рэк тар ААТ «На ва груд скi 
за вод га за вай апа ра ту ры» 

Вiк тар ТУР ЛЮК.

Выпускаюць на заводзе і прадукцыю для камплектоўкі брэсцкіх пліт Гефест — тэрма-
рэгулятар з прыладай засцерагальнай (ТПЗ). Паверхня і разьба ТПЗ павінна быць 
ідэальнай. Дзеля гэтага на заводзе ўкаранілі 13 апрацоўчых цэнтраў, якія працуюць 
цалкам аўтаматычна, чалавек тут непатрэбны.

Зваркай на прадпрыемстве займаюцца робаты.

«НА ВА ГРУД СКIЯ ДА РЫ» –«НА ВА ГРУД СКIЯ ДА РЫ» –  
МА ЛОЧ НА-СЫР НЫ БРЭНД МА ЛОЧ НА-СЫР НЫ БРЭНД 
З ЭКС КЛЮ ЗIЎ НАЙ СМА КА ТОЙЗ ЭКС КЛЮ ЗIЎ НАЙ СМА КА ТОЙ

— Ён у нас атрым лi ва ец ца рас сы пiс ты, як 
вяс ко вы, вель мi ка рыс ны для лю дзей усiх уз-
рос таў, — да да ла Зi на i да Кур' ян. — Акра мя та-
го, тва рог да па ма гае нар ма лi за ваць аб мен ныя 
пра цэ сы ўнут ры тка нак i ор га наў, на сы чае кроў 
ка рыс ны мi рэ чы ва мi, па ляп шае стра ва ван не.

Та кi тва рож ны прык лад — свед чан не пра ду-
ма най па лi ты кi прад пры ем ства, скi ра ва-
най на па ве лi чэн не кан ку рэн та  здоль нас-
цi пра дук цыi за кошт па шы рэн ня асар ты-
мен ту i па ве лi чэн ня тэр мi наў за хоў ван ня, 
а так са ма фi нан са ван не iн вес ты цый ных 
пра грам па тэх нiч ным пе ра ўзбра ен нi.

— Мы ары ен ту ем ся на на рошч ван не 
аб' ё маў вы твор час цi i рэа лi за цыi пра дук-
цыi. Сё ле та за пла на ва лi шэ раг пра ек таў 

па ма дэр нi за цыi тэх на ла гiч на га аб ста ля ван ня, 
— ад зна чыў ды рэк тар прад пры ем ства «На-
ва груд скiя Да ры» Дзмiт рый АН ТА НО ВIЧ. — 
Удас ка на лiм iс ну ю чыя су шыль ныя комп лек сы, 
ука ра нiў шы ў iх аб ста ля ван не, якое да зво лiць 
вы раб ляць су хое цэль нае ма ла ко i су хое абяс-
тлу шча нае ма ла ко не толь кi iс ну ю ча га за раз 
га тун ку «Стан дарт», але су хо га абяс тлу шча-
на га ма ла ка га тун ку «Эк стра». Гэ та да зво лiць 
па шы рыць рын кi збы ту. А ма дэр нi за цыя цэ ху 
па вы твор час цi сы роў з па ве лi чэн нем су тач най 
вы твор час цi з 10 да 15 тон да зво лiць па вя-
лi чыць што дзён ны вы раб сы роў у 1,5 ра за і 
па шы рыць лi ней ку пра дук цыi.

ЗВЫШ ЦВЁР ДЫ 
«РЭ ДЖА НI ТА» I ВА ЛЮТ НЫ 

«MAASDAM PREMIER»
Чыр во ны, зя лё ны, з «ва чы ма», са сма кам 

грэц ка га арэ ха, тап лё на га ма ла ка, з час на ком, 
вэн джа ны... На на ва груд скiм прад пры ем стве 
кож ны зной дзе сыр па гус це.

Сыр ная вы твор часць на прад пры ем стве за-
раз ары ен та ва на на вы раб паў цвёр дых сы роў 
з ма са вай до ляй тлу шчу ў су хiм рэ чы ве 45 %, 
якiя ў асноў ным экс пар ту юц ца. Гэ та най больш 
рэн та бель ны пра дукт, ка ля 220 тон яко га што-
ме сяц га ту юць на за вод зе.

— Два асноў ныя вi ды сы роў — га ланд скай 
гру пы i сы ры з пра пi ё на ва-кiс лым бра джэн-
нем — з так зва ны мi ва чы ма ў раз рэ зе цi па-
прос ту вя лi кi мi дзiр ка мi, — рас ка заў Дзмiт-
рый ЕРА МЕЙ ЧЫК, на чаль нiк сыр цэ ха.

Сё ле та ў вы твор час цi пры я ры тэт ным з'яў-
ля ец ца вы раб экс клю зiў ных экс парт ных сы роў 
«Ма ра Прэ зi дэн та» i «Га ланд скi бе ла рус кi». У 
2020-м сыр ная лi ней ка па поў нiц ца яшчэ дву-
ма но вы мi пра дук та мi: «Maasdam Premier» i 
«Га ланд скi Premier». Проб ныя пар тыi ўжо зра-
бi лi i ад пра вi лi на вы пра ба ван нi, а з кра са вi ка 
пач нуць па ста ян ны iх вы раб. Усе ча ты ры вi ды 
знай сцi на ай чын ных па лi цах не маг чы ма — 
яны толь кi для экс пар ту.

— У нас ёсць вель мi цi ка выя i да во лi не-
звы чай ныя пра дук ты. Цвёр ды сыр Па рме зан 
вы спя вае тры-ча ты ры ме ся цы, а звыш цвёр-
ды Рэ джа нi та — са ма да стат ко вая на вiн ка 
прад пры ем ства — цэ лы год, — ад зна чыў ён. 
— Апош нi пра дукт вель мi вя до мы, зай мае 
мност ва пры за вых мес цаў i мае до сыць па-
клон нi каў у вуз кiх ко лах. Ад нак вы ра бiць яго 
шмат не маг чы ма, бо сыр да во лi да лi кат ны 
i кап рыз ны, а яшчэ трэ ба зай маць пло шчы 
цэ лы год. Да та го ж яго нель га ад рэ заць — 
не аб ход на ад кол ваць ка вал кi спе цы яль ным 
на жом.

На прад пры ем стве ўпэў не ны, што рэ джа нi-
та — уда лы ад каз бе ла рус кiх сы ра ро баў та кiм 
пры зна ным еў ра пей скiм пра дук там, як па рме-
зан i джу гас.

Яшчэ адзiн цi ка вы i ста лы брэнд — сы ры з 
на паў няль нi ка мi га ланд скай гру пы «Ка ра леў-
скiя» з во да рам тап лё на га ма ла ка i грэц ка га 
арэ ха. Яны i экс пар ту юц ца, i пра да юц ца ў кра i  -
не. Экс пер ты сыр най спра вы су па кой ва юць 
ама та раў сы ру: боль шасць вы ра баў лi ней кi 
«На ва груд скiх Да роў» за ста ец ца ў Бе ла ру сi i 
па сма ку ды якас цi нi чым не са сту па юць «ва-
лют ным».

УНП 591607615.

ДЛЯ ВАСДЛЯ ВАС
Экс парт ныя ба ло ны i ро ба ты-звар шчы кi 
На ва груд ска га за во да га за вай апа ра ту ры


