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— Ідэя ства рэн ня на ша га 
прад пры ем ства з'я ві ла ся ў 
На цы я наль най ака дэ міі на-
вук яшчэ ў 2008 го дзе, — рас-
каз вае Анд рэй Пят ро віч. — У 
рэс пуб лі цы на той час прад-
пры ем ствы па га ра чым цын-
ка ван ні ад сут ні ча лі, а па трэ ба 
ў іх бы ла ве лі зар ная. Вя ла ся 
та таль ная ма дэр ні за цыя ма-
лоч на-та вар ных фер маў, і 
не аб ход на бы ло аба ра няць 
аб ста ля ван не ад агрэ сіў на га 
ася род дзя, якое вы клі ка ла 
ка ро зію ме та лу. А най леп шая 
аба ро на ад ка ро зіі — га ра чы 
цынк, бо фар ба ван не вы ра-
шае праб ле му толь кі ча со ва.

У гэ ты час кі раў нік кра і ны 
па ста віў за да чу пры вес ці ў па-
ра дак да ро гі, асноў ныя транс-
парт ныя ар тэ рыі. І па трэб на 
бы ла да па мо га ў апра цоў цы 
га ра чым цын кам шмат лі кіх 
ме та ла кан струк цый — ад бой-
ні каў, ага ро джаў, се так ад жы-
вё лы і гэ так да лей.

У вы ні ку вяс ной 2010 го да 
Прэ зі дэнт пад пі саў ад па вед ны 
Указ. Мес цам раз мя шчэн ня 
бы ла вы бра на вёс ка Да лі на 
на ўскрай ку Лі ды, у сва бод най 
эка на міч най зо не Грод на, што 
да ло шэ раг прэ фе рэн цый.

Пер шы ка мень у пад му-
рак за во да быў за кла дзе ны 
ў кан цы 2010 го да з удзе лам 
прэм' ер-мі ніст ра, стар шы ні 
Прэ зі ды у ма На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, гу-
бер на та ра, кі раў ніц тва РНПЦ 
па ме ха ні за цыі сель скай гас-
па дар кі — а гэ та наш га лоў-
ны за сна валь нік — і мяс цо вай 
вы ка наў чай ула ды.

Па бу да ва лі прад пры ем-
ства хут ка. У каст рыч ні ку 
2011-га ад бы ло ся рас паль-
ван не ван ны для цын ка ван ня. 
За тра ты на на ша бу даў ніц тва 
скла лі больш за 20 міль ё наў 
до ла раў. Усё гэ та бы лі па зы-
ко выя срод кі, якія па трэб на 
да кан ца 2018 го да вяр нуць. 
Аб ста ля ван не па ста ві ла кам-
па нія Джы ме ка, якая вый гра-
ла кон курс. Яе аб ста ля ван не 
лепш за ўсё па ды хо дзі ла па 
тэх ніч ных па ра мет рах, як і 
пра па на ва ная тэх на ло гія.

Пас ля за вяр шэн ня пус ка-
на ла дач ных ра бот у са ка ві ку 
2012 го да атры ма лі пер шую 
пра дук цыю. З та го мо ман ту 
прад пры ем ства пры сту пі ла да 
ака зан ня па слуг па га ра чым 
ацын ка ван ні. Пры гэ тым пра-
цяг ва ем раз ві вац ца, і да стат-
ко ва ды на міч на. За вод што год 
да баў ляе аб' ёмы ацын ка ван ня 
ха лод ных ста ляў і ме та ла кан-
струк цый.

— Але спа чат ку бы лі пэў-
ныя скла да нас ці з за ка за мі. 
Як вы з імі спра ві лі ся?

— Пэў ныя скла да нас ці ў 
са мым па чат ку бы лі звя за ны 
з тым, што ў тэх ніч ных да ку-
мен тах прад пры ем стваў та кі 
важ ны пункт, як аба ро на ад 
ка ро зіі, быў за пі са ны не дзе 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць 
з ды рэк та рам уні каль на га прад пры ем ства, 
на якое за каз чы кі едуць на ват з Уль я наў ска, — 
Лід ска га за во да га ра ча га цын ка ван ня «Ко нус» 
Анд рэ ем ЖА МОЙ ДА.

ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ 
СУ РАЗ МОЎ ЦУ
Ро дам з су сед няй Бя ро заў кі. 
Пас ля служ бы ў ар міі пра-
ца ваў ва дзі це лем у сіс тэ ме 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі, по тым пе рай шоў 
на шкло за вод «Нё ман». 
Па чы наў з ра бо ча га, хім па-
лі роў шчы ка. У хут кім ча се 
быў пры зна ча ны май страм 
зме ны. Да лей шыя пры ступ кі 
служ бо вай лес ві цы: на мес-
нік на чаль ні ка цэ ха, вя ду чы 
ін жы нер, на чаль нік на ву ко-
ва-тэх ніч на га цэнт ра. За тым 
на мес нік га лоў на га ін жы не ра, 
на мес нік ды рэк та ра, га лоў ны 
ін жы нер шкло за во да. У 2013 
го дзе сям'я змя ні ла мес ца 
жы хар ства, пе ра еха ла ў Лі-
ду, і яго кан ды да ту ра бы ла 
ўзгоднена на па са ду кі раў ні ка 
дзяр жаў на га прад пры ем ства 
«Ко нус».

ў са мым кан цы. І каб за гру-
зіць свае ма гут нас ці, мы вы-
бра лі два кі рун кі. Па-пер шае, 
служ ба мар ке тын гу ўшчыль-
ную за ня ла ся вы ву чэн нем 
рын ку — як унут ры Бе ла ру сі, 
та кі і ў бліз кім за меж жы. І па-
ча ла ак тыў на пра па ноў ваць 
на шы па слу гі. І па-дру гое, 
па кла па ці лі ся пра ўня сен не 
змя нен няў у нар ма тыў ную 
да ку мен та цыю, каб га ра чае 
цын ка ван не па ста віць у пры-
яры тэт. Пра во дзі лі на ра ды 
на шэ ра гу прад пры ем стваў, 
з буй ны мі ар га ні за цы я мі, з 
на мес ні ка мі мі ніст раў усіх за-
ці каў ле ных мі ніс тэр стваў, якія 
маг лі стаць і ста лі асноў ны мі 
за каз чы ка мі.

У вы ні ку агуль ных ста ран-
няў у 2015 го дзе быў пад пі са-
ны да ку мент, які ўно сіў змя-
нен ні ў нар ма тыў ную да ку-
мен та цыю. І сён ня ся род ме-
ра пры ем стваў па аба ро не ад 
ка ро зіі га ра чае ацын ка ван не 
зна хо дзіц ца на пе ра дзе. Усё, 
што ўзво дзіц ца ў кра і не і дзе 
да зва ля юць тэх ніч ныя маг чы-
мас ці, цын ку ец ца. У вы ні ку 
эка но мяц ца над звы чай вя лі-
кія срод кі — як не па срэд на 
для за каз чы ка, так і для кра-
і ны ў цэ лым. Бо мі ні маль ны 
тэр мін экс плу а та цыі вы ра баў, 
па кры тых га ра чым цын кам, — 
25 га доў і больш. А прак ты ка 
па каз вае, што та кія вы ра бы 
мо гуць слу жыць у ся рэд нім 
50 га доў. У той час, як лю бое 
ла ка-фар ба вае па крыц цё слу-
жыць два-тры га ды. Уз ро вень 
аба ро ны ме та лу зу сім ін шы. У 
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нас — на ма ле ку ляр ным уз-
роў ні.

По тым мы пай шлі да лей 
і ця пер аба ра ня ем са мае 
да ра гое для лю бо га прад-
пры ем ства, ася ро дак лю бой 
вы твор час ці — су час нае тэх-
на ла гіч нае аб ста ля ван не. 
За клю чы лі кант ракт на су-
пра ва джэн не на шых ра бот з 
ня мец кай кам па ні яй «Хер вік», 
якая па стаў ляе су час ныя тэх-
на ло гіі цын ка ван ня і хі міч ныя 
ін грэ ды ен ты.

На пра ца ва ны пэў ны во-
пыт, і сён ня да нас едуць па 
яго дзя сят кі прад стаў ні коў 
за во даў Ра сіі, Пры бал ты кі, 
Поль шчы. Ка лі па гля дзець 
ро лі кі, зня тыя пад час на шых 
па ез дак да за меж ных ка лег, 
то вы пе ра ка на е це ся, што на-
ша вы твор часць — най больш 
пе ра да вая і з пунк ту гле джан-
ня ар га ні за цыі, і з пунк ту гле-
джан ня тэх на ло гій, тэх ні кі 
бяс пе кі. На ват на еў ра пей скіх 
прад пры ем ствах (не бу дзем 
кан крэ ты за ваць, каб ні ко га 
не па крыў дзіць) уста ноў ле-
ны не вя лі кія ад кры тыя ван-
ны для пад рых тоў кі вы ра баў 

да цын ка ван ня, ван на для 
цын ка ван ня, у якой — рас-
плаў ле ны ме тал, яго тэм пе-
ра ту ра 450 гра ду саў. У вы-
твор час ці пры мя ня ец ца знач-
на боль шы пра цэнт руч ной 
ра бо ты, чым у нас. Пер са нал, 
які аб слу гоў вае пра цэс, ды-
хае па ра мі са ля най кіс ла ты 
на пра ця гу зме ны, і гэ та лі-
чыц ца нор май. У нас жа пра-
цуе аў та ма ты за ва ная лі нія, а 
ван ны пад рых тоў кі вы ра баў 
да цын ка ван ня раз ме шча ны 

ў ахоў на-вы цяж ным ко ра бе. 
Ван на з цын кам даў жы нёй 15 
мет раў так са ма за кры тая, ба-
ка выя сцен кі яе аў та ма тыч на 
пад ні ма юц ца толь кі для вы-
ка нан ня вель мі не вя лі кай 
коль кас ці апе ра цый, ска жам, 
ачыст кі цын ка ва га люс тэр ка. 
Усі мі асноў ны мі пра цэ са мі кі-
руе аў та ма ты ка па за да дзе-
най пра гра ме. У за леж нас ці 
ад ме та лу, ад та го, на коль-

кі ён па шко джа ны ір жой, на 
кам п'ю та ры вы стаў ля ец ца час 
траў лен ня, ін шых апе ра цый. А 
іх па тэх на ло гіі шмат — абяс-
тлушч ван не па верх ні, пра-
мыў ка, флю са ван не, суш ка і 
ін шыя. Шмат сва іх ню ан саў. 
Ска жам, таў шчы ня цын ка ва га 
па крыц ця мо жа быць ад 40 да 
200 мкм — у за леж нас ці ад 
мар кі ста лі, таў шчы ні ме та лу 
і па жа дан ня за каз чы ка.

Пра дук цый насць лі ніі — да 
3 000 тон ме та лу ў ме сяц. Але 
ў сва ёй ра бо це на пер шы план 
ста вім на ват не коль касць, а 
якасць, куль ту ру вы твор час-
ці. На гэ та на цэ ле ны ад дзел 

тэх ніч на га кант-
ро лю, кант ра лё ры 
яко га таў шчы на ме-
рам за мя ра юць таў-
шчы ню па крыц ця, 
да сле ду юць знеш ні 
вы гляд, каб не бы ло 
не  па кры тых цын кам 
участ каў, на плы ваў, 
уз дуц цяў. Пра во-
дзіц ца рэ гу ляр ная 
пра вер ка ўсіх пра-
цэ саў і вы ра баў з 
за пі сам у жур на лах. 
Пра цуе сіс тэ ма ме-
недж мен ту якас ці ў 
ад па вед нас ці з па-
тра ба ван ня мі СТБ 

ІSO 9001-2009. Су час нае кі-
ра ван не якас цю на прад пры-
ем стве раз ві ва ец ца па кі рун-
ку па пя рэ джан ня па мы лак, і 
гэ та дае боль шы эфект, чым 
іх вы яў лен не і вы праў лен не. 
Акра мя та го, пы тан ня мі якас ці 
зай ма ец ца не толь кі ад дзел 
тэх ніч на га кант ро лю, яны ста-
лі кло па там кож на га.

Так што ў пе ра лі ку пры яры-
тэ таў спа чат ку ідзе якасць, 

по тым — тэр мі ны вы-
ка нан ня ра бот, і толь кі 
та ды — ца на. Дзя ку-
ю чы гэ та му ў струк ту-
ры за ка заў больш за 
50 пра цэн таў — за ка-
зы на экс парт. Пры-
ток ва лю ты ў кра і ну 
пе ра вы сіў 3 міль ё ны 
200 ты сяч до ла раў.

— Але ж пе ра лік 
сва іх па слуг вы не 
аб мя жоў ва е це толь-
кі ацын ка ван нем.

— Аказ ва ем па слу гі 
па ла гіс ты цы, для ча го 
аран ду ем транс парт і 
ма ем свой транс парт-
ны цэх. У тым лі ку ве-
лі ка груз ныя аў та ма бі-
лі, на якіх да стаў ля ем 
у Ра сію буй на га ба рыт-
ныя дэ та лі. 800 ты сяч 
до ла раў за ра бі лі на 
ла гіс ты цы.

Вы кон ва ем за яў кі 
на пад рых тоў ку ме-
та ла кан струк цый да 

га ра ча га цын ка ван ня, а гэ та 
10 пра цэн таў ад кош ту па слу гі. 
Плюс зай ма ем ся ўпа коў кай, 
што так са ма мае сваю ца ну. 
І гэ та дае маг чы масць кож на-
му струк тур на му пад раз дзя-
лен ню акуп ляць ся бе, а прад-
пры ем ству пад трым лі ваць 
вы твор чы пра цэс на вы со ка-
тэх на ла гіч ным уз роў ні.

Асвой ва ем су меж ныя, ска-
жам так, пра фе сіі. На ла дзі лі 
вы твор часць ме та ліч ных апор 
асвят лен ня — як па ты па вых, 
так і ін ды ві ду аль ных пра ек тах.

— На коль кі нам вя до ма, 
ста ран не ка лек ты ву за ўва-
жа на.

— Па вы ні ках ра бо ты за 
2014 год ка лек тыў стаў лі да-
рам га лі ны. У мі ну лым го дзе 
за вод га ра ча га цын ка ван ня 
на зва ны най леп шым з са ра-
ка прад пры ем стваў Лід чы ны. 
Усё гэ та — дзя ку ю чы на шым 
спе цы я ліс там, ра бо чым. Без 
спрак ты ка ва на га спе цы я ліс-
та ні чо га не да б'еш ся. Да нас 
час та пры яз джа юць за меж-
ныя ка ле гі, у якіх тэх на ло гіі — 
най ноў шыя і ха пае гро шай на 
па ста ян нае аб наў лен не аб ста-
ля ван ня. А неш та не атрым-
лі ва ец ца так, як ха це ла ся б. 
Бо га ра чае ацын ка ван не па-
тра буе ідэа льна га вы ка нан-

ня тэх на ло гіі. Рас пыт ва юць, 
якія ў нас сак рэ ты. А га лоў ны 
сак рэт — на шы лю дзі. Сён ня 
ка лек тыў сфар мі ра ва ны да-
свед ча ны, з лю бы мі праб ле-
ма мі спраў ля ец ца.

У сваю чар гу, кла по цім ся 
пра ка лек тыў. Лю дзей збі ра-
юць і пры во зяць на зме ну і 
раз во зяць са зме ны свае аў то-
бу сы. Ство ра ны цу доў ныя бы-
та выя ўмо вы — як і мае быць 
на но вым прад пры ем стве. На-
бы ва ем срод кі ін ды ві ду аль най 
аба ро ны, фор мен нае адзен не, 
уцеп ле ныя курт кі, каб лю дзі на 
зме не ад чу ва лі ся бе кам форт-
на. Усе ра бот ні кі за стра ха ва-
ны, і кож ны аб слу гоў ва ец ца 
ў га рад ской па лі клі ні цы без 
чар гі. Аказ ва ем ад чу валь ную 
ма тэ ры яль ную да па мо гу для 
за куп кі сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, збо раў дзя цей у 
шко лу пе рад но вым на ву чаль-
ным го дам. Пра цуе па кой пры-
ёму ежы. Ся рэд ні за ро бак — 
ка ля вась мі ста руб лёў.

— Які мі за ка за мі га на ры-
це ся, Анд рэй Пят ро віч?

— У Бе ла ру сі толь кі два 
прад пры ем ствы га ра ча га цын-
ка ван ня. У Ра сіі — 63. Ча му 
та ды ра сі я не вя зуць за паў-
та ры ты ся чы кі ла мет раў свае 
за ка зы нам? Не толь кі з Санкт-
Пе цяр бур га і Мас коў скай воб-
лас ці, але і на ват з Уль я наў ска. 
Іх за да валь няе якасць. Так што 
ка лі па сту пае ад су се дзяў за-
каз на га ра чае цын ка ван не 
да стат ко ва скла да ных ка бе-
ля ня су чых кан струк цый, а гэ-
та вы раб з тон ка га ліс та во га 
ме та лу, до сыць кап рыз ны, са 
сва ім «ха рак та рам», то гэ та 
вы клі кае па чуц цё за да во ле-
нас ці і го на ру за свой ка лек-
тыў. Ра ней Ра сія цын ка ва ла 
та кія кан струк цыі ў Сер біі, Аў-
стрыі, Поль шчы, Іта ліі. А ця пер 
цын ку ец ца толь кі ў нас.

Улас на ка жу чы, да лю бо га 
за ка зу ад но сім ся ад каз на — 
да апор ЛЭП ці ву ліч на га 
асвят лен ня, вы шак со та вай 
су вя зі, апор ка нат ных да рог, 
кан тэй не раў па збо ры ад хо-
даў для ЖКГ, тым больш — 
ву гал коў для апор лі ній элект-
ра пе ра дач на Бе ла рус кую 
АЭС, труб, ме та ліч ных лес-
віц, кан струк цый для мар скіх 
парт оў.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, 
пра су вязь з на ву кай.

— Мы цес на пра цу ем з На-
цы я наль най ака дэ мі яй на вук, 
з іх бо ку аказ ва ец ца знач ная 
да па мо га. Дзя ку ю чы гэ тым 
кан так там да бі лі ся та го, што 
вы твор часць на ша ста ла без-
ад ход най, усе ад хо ды пас ля 
цын ка ван ня пра да ём на бір жы 
і атрым лі ва ем гро шы. Мож на 
ска заць, што наш вы твор чы 
цыкл цал кам на блі зіў ся да за м -
кну та га. У Еў ро пе да гэ та га 
толь кі ідуць, у су се дзяў-ра сі-
ян та ко га ня ма. Еў ра пей ская 
аса цы я цыя ацын коў шчы каў 
ужо ра іць не ка то рым за меж-
ным прад пры ем ствам пры-
ехаць да нас і па ву чыц ца.

Гу та рыў 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ. 

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Ад рэ дак цыі. Твор чая гру-
па шчы ра дзя куе за да па мо гу 
ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі на-
чаль ні ку ад дзе ла мар ке тын гу 
Сяр гею Бу ра ке ві чу і на чаль ні-
ку ад дзе ла тэх ніч на га кант ро-
лю Іва ну Тол ка чу.
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Ацын коў шчы кі Дзміт рый Ацын коў шчы кі Дзміт рый КІС ЛЫКІС ЛЫ і Аляк сандр  і Аляк сандр КІС ЛЯККІС ЛЯК пра цу юць у ахоў- пра цу юць у ахоў-
ным спец адзен ні — по бач рас плаў ле ны ме тал, тэм пе ра ту ра яко га да ся гае ным спец адзен ні — по бач рас плаў ле ны ме тал, тэм пе ра ту ра яко га да ся гае 
450 гра ду саў па Цэль сію.450 гра ду саў па Цэль сію.


