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КАБ МІНСК СТАЎ КАБ МІНСК СТАЎ 
ГО РА ДАМ-СВЯ ТАМГО РА ДАМ-СВЯ ТАМ

У по шу ках 
ру кат вор най 
пры га жос ці

Рас каз вае на чаль нік ад дзе ла ды-
зай ну Сяр гей ГЛУ ХАЎ:

— За апош нія ча ты ры га ды «Мінск-
рэ кла ма» атры ма ла сур' ёз нае раз віц-
цё. Усё час цей нам да вя ра юць прад-
стаў ні чыя за ка зы, за ка зы да на род ных 
свят і па лі тыч ных ме ра пры ем стваў, а 
так са ма спец за ка зы, іна ва цый ныя пра-
ект ныя ра шэн ні. Ус пом нім стэнд Мін-
гар вы кан ка ма на між на род най спе цы-
я лі за ва най вы ста ве ЦІ БА. Гэ та са мая 
ін тэ ле кту аль ная вы ста ва ў Бе ла ру сі, 
у якой удзель ні ча юць най буй ней шыя 
прад пры ем ствы іна ва цый на га про фі-
лю. І стэнд го ра да па ві нен быць ві зі-
тоў кай га рад скіх улад. За пра ек та ва лі 
яго так, што ён трэ ці год з'яў ля ец ца 
эта ло нам на віз ны. А ле тась стыль, 
у якім ён вы ка на ны, паў та ры лі для 
больш шы ро кай аў ды то рыі, на свя це 
го ра да — у ра ё нах Мін ска. Атры ма ла ся 
не звы чай на і ці ка ва.

Мож на ўспом ніць так са ма пе ра мо гу 
на кон кур сах з удзе лам шмат лі кіх ін сты-
ту таў і ды зай нер скіх цэнт раў на най леп-
шую кан цэп цыю са цы яль ных пла ка таў 
«Тое, што нас аб' яд ноў вае». Мож на 
на зваць уда лыя афар мі цель скія эле-
мен ты для між на род на га аду ка цый на га 
цэнт ра імя Іа ха нэ са Рау і но ва га аў та са-
ло на АУДЗІ, а так са ма су мес ны ўдзел 
з прэ зі дэнц кім спар тыў ным клу бам у 
ак цыі «Па сяб руй са спор там», у вы ні ку 
якой мы вы пус ці лі 60 пла ка таў пло шчай 
18 квад рат ных мет раў з парт рэ та мі дзя-
цей-пе ра мож цаў і ма лень кія мас та кі 
атры ма лі гра мад скае пры знан не.

Мы па він ны што год аб наў ляць твар 
ста лі цы. Гэ та на ша стра тэ гія. Ды зай-
не ры па ста ян на фан та ні ру юць но-
вы мі ідэ я мі. Збі ра ем ся ў хут кім ча се 
ўнес ці кар ды наль ную на віз ну — ужо 
ў 2016 го дзе ма са ва пры мя ніць штуч-
ныя поў на маш таб ныя квет кі з шаў ко-
вай тка ні ны, на цяг ну тай на кар кас. А 
ў перс пек ты ве ча кае пе ра ход да поў-
на маш таб най руч ной твор час ці. На-
прык лад, гра фі ці. А так са ма на поль ны 
руч ны аў тар скі 3D-ма лю нак. Гэ та тое, 
за чым бу ду чы ня.

Пла ну ем раз ві ваць у ся бе пнеў ма-
ты ку — вы ка ры стан не на дзі ма ных фі-
гур і струк тур.

Вя до ма, мы ад каз ва ем за афарм-
лен не ўся го го ра да. Але вя лі кая ўва-
га — і пля цоў кам, лю бі мым мін ча на мі, 
— Каст рыч ніц кай пло шчы і пло шчы 
Не за леж нас ці, пля цоў цы ка ля Па ла ца 
спор ту, пло шчы Дзяр жаў на га сця га, 
пля цоў цы ка ля но ва га бу дын ка му зея 
Вя лі кай Ай чын най вай ны...

Тры га ды та му пры пад рых тоў цы 
да чар го ва га Дня го ра да ар га ні за та ры 
свя та вы ра шы лі пра вес ці свя ты па ра-
ё нах і мы пра па на ва лі афарм лен не ра-
ён ных пля цо вак, на якіх усё гэ та бу дзе 
ад бы вац ца. За га дзя афор мі лі дзе вяць. 
Са сцэ на мі, яр кі мі сця га мі і пла ка та мі, з 
ра та цы яй ін шых фор маў. Гэ та бы ло так 
не ча ка на, ста ла та кім фе ер вер кам, па-
дзе яй са мо па са бе, бо лю дзі ўба чы лі, 
што ўла да па кла па ці ла ся пра іх. І гэ та 
ста ла доб рай тра ды цы яй.

Вы ка наў цы мас тац кіхВы ка наў цы мас тац кіх
 афар мі цель скіх ра бот  афар мі цель скіх ра бот 

Ар тур Ар тур МІ ХА ЛЁ НАКМІ ХА ЛЁ НАК  
і Сяр гей і Сяр гей ША БА ЕЎША БА ЕЎ  

рых ту юць фраг мен ты рых ту юць фраг мен ты 
дэ ка ра тыў на га па но дэ ка ра тыў на га па но 

па ма ты вах бе ла рус ка га па ма ты вах бе ла рус ка га 
ар на мен ту.ар на мен ту.

— Та ко га Дзе да Ма ро за не па шко дзяць — Та ко га Дзе да Ма ро за не па шко дзяць 
ні я кія даж джы са сне гам! — за пэў ні ла ні я кія даж джы са сне гам! — за пэў ні ла 
на чаль нік участ ка дру ка ва най пра дук цыі на чаль нік участ ка дру ка ва най пра дук цыі 
Ка ця ры на Ка ця ры на КО ЖУХКО ЖУХ, па каз ва ю чы па но , па каз ва ю чы па но 
на па лі эс тэ ра вай тка ні не, вы ка на нае на па лі эс тэ ра вай тка ні не, вы ка на нае 
алей ным чар ні лам.алей ным чар ні лам.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла афарм лен ня рэ кла мы Су пра цоў ні кі ад дзе ла афарм лен ня рэ кла мы 
Іна Іна КАСЬ Я НА ВАКАСЬ Я НА ВА і Юлія  і Юлія ХА МА ЗЮК ХА МА ЗЮК 
бы лі ў лі ку тых, хто зай маў ся вы ра бам бы лі ў лі ку тых, хто зай маў ся вы ра бам 
мо ду ляў ве лі зар на га па но, скла дзе на га амаль мо ду ляў ве лі зар на га па но, скла дзе на га амаль 
з дзевяці ты сяч роз на ка ля ро вых сцяж коў.з дзевяці ты сяч роз на ка ля ро вых сцяж коў.

Ды зай нер Свят ла на Ды зай нер Свят ла на ПА СНЕН КО ВАПА СНЕН КО ВА  
дапамагала ўпры гож ваць га лоў ную дапамагала ўпры гож ваць га лоў ную 
на ва год нюю ёл ку ста лі цы.на ва год нюю ёл ку ста лі цы.

— Тац ця на Ле а ні даў-
на, ка лі мы су стра ка лі ся 
два га ды та му, у ка лек-
ты ву бы лі до сыць вы со-
кія вы твор чыя тэм пы ў 
вы ка нан ні як за ка заў па 
афарм лен ні ме га по лі са, 
так і да га вар ных пад ра даў 
па вон ка вай рэ кла ме...

— Тэм пы не толь кі за ха-
ва лі, але і на рас ці лі. У пер-
шую чар гу ра бот, якія мы 
вы кон ва ем у ад па вед нас ці 
з за ка зам ка мі тэ та ар хі тэк-
ту ры і го ра да бу даў ніц тва 
Мін гар вы кан ка ма. Пад рад-
ных ра бот па вон ка вай рэ-
кла ме — так са ма. За да чы, 
якія ста ві лі ся пе рад на мі на 
пра ця гу го да, вы кон ва лі ся 
свое ча со ва.

А год быў на пру жа ным. 
Спа чат ку рых та ва лі ся да 
70-год дзя Пе ра мо гі, якое 
прый шло ўслед за та кой 
жа слаў най га да ві най вы-
зва лен ня. Аса біс та я не 
ве даю ў гра мад стве раў на душ ных 
да гэ тай па дзеі. Я ба чы ла агуль ны 
па зі тыў ны на строй і на пры кла дзе 
свай го ка лек ты ву, які пра ца ваў на 
сур' ёз ным эма цы я наль ным уз ды ме. 
Ду маю, гэ та ад чу ва ла ся і па на шай 
пра дук цыі.

Мы ра зу ме лі, што ад нас ча ка юць 
ат мас фе ры свя та і мы па він ны яе 
ства рыць. Па він ны ад пра ца ваць кан-
струк цыі, каб не пад вя лі. Ад пра ца-
ваць афар мі цель скія ко ле ры і гэ так 
да лей. Пры фар мі ра ван ні эс кіз ных 
пра па ноў твор чая гру па ды зай не раў 
зы хо дзі ла з та го, што план ка ўзня та 
вы со ка.

Сё ле та ад ным з сім ва лаў Пе ра-
мо гі ў на шым вы ка нан ні ста ла бу-
тань ер ка з яб лы не вым цве там. Ідэя 
бы ла не на ша, унёс яе ЦК БРСМ, у 
нас яна атры ма ла сваё раз віц цё і 
ўва саб лен не. Гэ тая бу тань ер ка ўсіх 
ра да ва ла спа чат ку 9 мая, по тым 
3 лі пе ня, бо сам год стаў го дам Вя-
лі кай Пе ра мо гі.

Час быў ад каз ны і з па лі тыч-
на га пунк ту гле джан ня: прай шлі 
вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, ад бы ла ся інаў гу ра цыя. Мы 
ўдзель ні ча лі ва ўсіх гэ тых ме ра пры-
ем ствах да стат ко ва ак тыў на. Уся 
вон ка вая рэ кла ма ля жа ла на нас: 
біг бор ды, пла ка ты, сця гі, прэс-па-
нэ лі, на фо не якіх вя лі ся ін тэр в'ю. 
Ад ных толь кі стэн даў для агі та цыі 
бы ло больш за 260, шэ раг з іх зра-
бі лі кар ды наль на но вы мі, і ўсе яны 
бы лі ў най больш ажыў ле ных мес-
цах. Зноў жа ста я ла за да ча: лю дзі 
па він ны ад чуць, што дзень вы ба раў 
кі раў ні ка дзяр жа вы — гэ та агуль-
на на цы я наль нае свя та.

З на шым не па срэд ным удзе лам 
мін ча не свят ка ва лі Дзень го ра да. З 
гра фі кай да Дня го ра да і з ко ле ра мі 
свя та мы не па мы лі лі ся. Го рад су-
стрэў свой 948 дзень на ра джэн ня ў 
вя сё лай, свя точ най га ме.

Шмат бы ло ме ра пры ем стваў, 
пры све ча ных Го ду мо ла дзі, што мы 
так са ма па він ны бы лі ўліч ваць пры 
іх афарм лен ні. А на кі на фес ты ва лі 
«Ліс та пад» кар ды наль на па-но ва-
му вы ка рыс та лі кан струк цыі ў эпі-

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць 
з вы ка наў цай аба вяз каў ды рэк та ра з вы ка наў цай аба вяз каў ды рэк та ра 
ста ліч на га прад пры ем ства «Мінск рэ кла ма», ста ліч на га прад пры ем ства «Мінск рэ кла ма», 
ка лек тыў яко га ад каз вае ка лек тыў яко га ад каз вае 
за мас тац кае афарм лен не ста лі цы, за мас тац кае афарм лен не ста лі цы, 
Тац ця най КА ЛІ ЦІ НАЙ.Тац ця най КА ЛІ ЦІ НАЙ.

цэнт ры па дзеі — у ра ё не кі на тэ ат ра 
«Маск ва», ды і сам го рад афор мі лі 
да стат ко ва ці ка ва, з твор чай за-
дум кай.

Не аб ход на ад зна чыць, што на ша 
прад пры ем ства афарм ляе го рад і 
шля хі сле да ван ня між на род ных дэ-
ле га цый, якія на вед ва юць кра і ну 
з афі цый ны мі і ра бо чы мі ві зі та мі. 
Іс нуе фар мат су стрэ чы кі раў ні коў 
за меж ных дзяр жаў, згод на з якім 
аэ ра порт, да ро га ў Мінск, цэнт раль-
ныя пра спек ты афарм ля юц ца сця-
га мі рас квеч ван ня, пры ві таль ны мі 
пла ка та мі, су час ны мі пла кат ні ца мі. 
На шы на цы я наль ныя сця гі чар гу юц-
ца з на цы я наль ны мі сця га мі кра і ны 
гос ця.

Ха це ла ся б ду маць, што та кія ме-
ра пры ем ствы ў нас атрым лі ва юц ца. 
Ха ця б та му, што вод гу кі заў сё ды 
ста ноў чыя. А го рад пры го жы, чыс ты, 
і гэ та з'яў ля ец ца цу доў ным фо нам 
для лю бо га свя та ці па дзеі. Дзякую-
чы сваёй ар хі тэк ту ры Мінск ні ко лі не 
быў па хмур ным, на су пле ным, змроч-
ным, і да стат ко ва на ват не каль кіх 
яр кіх штры хоў, каб ён за ззяў, за іск-
рыў ся, стаў го ра дам-свя там.

— Та кім чы нам, вы — ка лек тыў, 
які ад каз вае за свя ты. Па га во рым 
пра зу сім бліз кі Но вы год.

— Наш на ва год ні па да ру нак мін-
ча нам — аб ноў ле ная га лоў ная ёл ка 
кра і ны вы шы нёй больш за 30 мет-
раў на пло шчы ка ля Па ла ца Рэс-
пуб лі кі. Мы яе ма дэр ні за ва лі, за раз 
яна не мае тра ды цый най фор мы 
ко ну са, апра ну лі ў лап кі, і ў вы ні ку 
яна больш па доб ная да на ту раль-
най, да са праўд най ляс ной пры га-
жу ні. Кан струк цыя цяж кая, яе ва га 
павялічылася на 4 то ны, дыя метр 
тро саў па вя лі чыў ся ў паў та ра ра зы. 
Га лоў ная ёл ка ўпры го жа на, і мож на 
лі чыць, што свя та па ча ло ся. Акра-
мя та го, 19 ёлак уста наў лі ва ем па 
го ра дзе, у тым лі ку ка ля га рад ской 
ра ту шы і Мін гар вы кан ка ма.

Пры бра лі да на ва год ня га свя та 
бу ды нак чы гу нач на га вак за ла і Ка-
ма роў скі ры нак: усім па да ба ец ца, 
але не ўсе ве да юць, чыя гэ та ра бо та. 
Што бу дзе но вае — гэ та 3D-ін ста ля-

цыя ў Верх нім го ра дзе, у 
ра ё не ра ту шы.

Вось-вось мін ча не зноў 
уба чаць вя лі кае свя точ нае 
па но на пе да га гіч ным уні-
вер сі тэ це. Яно ўні каль нае 
і скла да ец ца амаль з 9 ты-
сяч сцяж коў. Ман таж ні кі 
вы клад ва юць іх згод на з 
ну ме ра цы яй, каб атры ма-
ла ся агуль ная пры го жая 
кар ці на — свое асаб лі вы 
на ва год ні га бе лен.

Сё ле та ў Санкт-Пе цер-
бур гу прай шоў фо рум рэ-
клам шчы каў. Ка лег за ці-
ка віў і быў да стат ко ва вы-
со ка ацэ не ны наш во пыт 
па пра вя дзен ні чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі ў 2014 го дзе 
і наш рас каз пра вось гэ-
тае па но. За раз раз да юц-
ца тэ ле фон ныя зван кі ад 
ка лег, якія так са ма хо чуць 
мець та кое ж у ся бе.

— Вы вы ра ша е це 
двух адзі ную за да чу — 

афарм лен не го ра да і вон ка вая 
рэ кла ма. Што ў пры яры тэ це?

— Скла да насць у тым, што па ста-
ян на ста вяц ца сур' ёз ныя за да чы па 
афар мі цель скіх ра бо тах і яны ў без-
умоў ным пры яры тэ це. Тут іс нуе свая 

вы твор часць, і свая вы твор часць 
ёсць у на шай рэ клам най служ бы. У 
ства рэн ні рэ кла мы так са ма за дзей-
ні ча ны ды зай не ры, учас так дру ка ва-
най пра дук цыі і ўчас так па ман та жу 
рэ кла мы. Гэ тая сфе ра дзей нас ці да-
па ма гае нам раз ві вац ца і пад трым-
лі ваць на на леж ным уз роў ні свой 
са цы яль ны па кет.

— Важ на, што дзя ку ю чы вы со-
ка пра фе сій най ра бо це ка лек ты ву 
рэ кла ма ў Мін ску ўспры ма ец ца як 
паў на вар тас ны эле мент афарм-
лен ня...

— Год для рэ кла мы так са ма быў 
не прос тым, рэ клам ны ры нак «пра-
сеў». Тым не менш мы за да чу вы кон-
ва ем. У мно гім дзя ку ю чы пад трым-
цы Мін гар вы кан ка ма. З яго бо ку 
іс нуе да стат ко вая ўва га да на ша га 
ка лек ты ву, ра зу мен не яго па трэб, 
у тым лі ку да лей ша га раз віц ця. У 
нас для яго пе ра шкод ня ма. Ка лі, 
на прык лад, уно сім аб грун та ва ную 
пра па но ву па вя лі чыць коль касць рэ-
клам ных нось бі таў, то го рад заў сё ды 
ідзе на су страч. Ка лі ёсць ра зум ная 
ідэя, яна заў сё ды зна хо дзіць ста ноў-
чы вод гук у кі раў ніц тва го ра да. А мы 
ў сваю чар гу імк нём ся вы кон ваць 
за да чы, што ста вяц ца пе рад ка лек-
ты вам, апе ра тыў на і якас на.

Пры гэ тым пра цу ем рэн та бель на, 
па прын цы пе «пад ключ», ма ем пры-
бы так. Раз ві ва ем ся ў асноў ным за 
кошт та го, што за ра бі лі са мі, гро шай 
на ма дэр ні за цыю не про сім.

А на конт рэ кла мы як эле мен та 
афарм лен ня ска жу так. Пры яе вы-
ка нан ні імк нём ся за хоў ваць па чуц цё 
ме ры, бо ў ста лі цы скла ла ся пэў нае 
ася род дзе пра жы ван ня і ўры вац ца ў 

яго не вар та, каб ні ко га не раз драж-
няць. Зы хо дзім з прос та га пра ві ла: 
рэ кла ма па він на да па ма гаць, а не 
пе ра шка джаць жыць. Та ды яе бу дзе 
роў на столь кі, коль кі па тра бу ец ца. 
Пры вя ду прос ты прык лад з прак-
ты кі. За на мі за ма ца ва на тра са М2, 
якая вя дзе да На цы я наль на га аэ ра-
пор та. Едзем па ёй і гля дзім ва чы ма 
гос ця ста лі цы — дзе ла во га ча ла ве-
ка ці на ват прос та га ту рыс та. А яму 
ў не зна ё мым го ра дзе важ на, каб на 
шчы та вых рэ клам ных кан струк цы-
ях бы ла раз ме шча на рэ кла ма кам-
фар та бель на га га тэ ля, на дзей на га 
бан ка ці каб яму па рэ ка мен да ва-
лі зруч на га сет ка ва га апе ра та ра. 
Каб пры сут ні ча ла рэ кла ма аб' ек та 
ахо вы зда роўя, ку ды мож на звяр-
нуц ца ў вы пад ку не аб ход нас ці, ці 
стра ха вой кам па ніі. Яму важ на па-
зна ё міц ца з леп шы мі на шы мі вы-
твор ца мі, і на яго шля ху ёсць ад па-
вед ная ін фар ма цыя. Та кім чы нам 
па сту по ва ўво дзім гос ця ў рыт мы 
жыц ця сва ёй кра і ны. Зна ё мім яго 
з не аб ход ны мі яму па слу га мі ці ка-
рыс ны мі ад ра са мі, ці ка вы мі на ват 
з пунк ту гле джан ня баў лен ня ча су, 
края знаў ства. Зна чыць, пры сут ні-
чае рэ кла ма зна ка вых ту рыс тыч ных 
аб' ек таў, та кіх як Мір скі за мак ці па-
лац у Ня сві жы.

— Пры вы ра шэн ні сва іх за дач 
у якой сту пе ні вы ўліч ва е це ар хі-
тэк тур ны стыль го ра да?

— На шы кан крэт ныя пра па но вы 
па афарм лен ні пра хо дзяць экс пер-
ты зу за каз чы ка, ка мі тэ та ар хі тэк ту-
ры і го ра да бу даў ніц тва Мін гар вы кан-
ка ма. Ка лі ар хі тэк тар бу дзе су праць, 
мы да зво лу не атры ма ем. Усе аль-
бо мы, якія ро бім, уз гад ня ем з ка мі-
тэ там. Па куль мо ман таў уза ем на га 
не ра зу мен ня не бы ло.

— У кож на га го ра да свой твар. 
У ку рорт на га цэнт ра ён адзін, у 
буй но га пра мыс ло ва га ме га по лі са 
— ін шы. Як вы лі чы це, ці рэ аль на 
зра біць бе ла рус кую ста лі цу «го-
ра дам з ча ла ве чым тва рам»? Пер-
шыя кро кі — ві да воч ныя. Ві сяць 
рэ клам ныя кан струк цыі з парт-
рэ та мі зна ка мі тых спарт сме наў, і 
яны цу доў на «гля дзяц ца».

— У ве рас ні стар та ваў пра ект 
«Я Мінск». Па іні цы я ты ве га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ло гіі, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Мін гар вы кан ка ма 
па ча ла дзей ні чаць но вая ка му ні ка-
цый ная пля цоў ка, якая па зна ё міць 
мін чан і гас цей ста лі цы са сціп-
лы мі пра цаў ні ка мі, што сум лен на 
вы кон ва юць сваю ра бо ту і з'яў ля-
юц ца паў на праў ны мі гас па да ра мі 
го ра да. Ужо прад стаў ле ны пры го жы 
парт рэт-пла кат Жан ны Зуб ко вай з 
под пі сам «Гэ та я ад кры ваю мет ро ў 
5.30 ра ні цы», які зна хо дзіц ца ка ля 
стан цый мет ро «Пар ты зан ская» і 
«Пят роў шчы на». На пра спек це Не-
за леж нас ці і на ву лі цы Ян кі Ку па-
лы — парт рэт-пла кат скульп та ра 
Сяр гея Бан да рэн кі з под пі сам: «Гэ-
та я аў тар скульп тур ка ля цыр ка». 

Зной дуць свае мес цы біл бор ды з 
вы ява мі юнар мей ца Са шы Вы хо ты, 
яна ста іць на вар це ка ля Веч на га 
агню; ства раль ні ка ма ла дзёж на га 
цэнт ра ву ліч най куль ту ры і спор та 
«ПРО КАЧ» Аляк санд ра Вой на ва; 
дык та ра Аляк санд ра Кра пі не ві ча, 
гэ та ён аб' яў ляе пры пын кі ў гра мад-
скім транс пар це. Пра ект, у якім мы 
так са ма ўдзель ні ча ем, бу дзе раз-
ві вац ца.

А яшчэ вя дзец ца фо та здым ка 
пер са на лій пра ек та «Мін ча нін го да». 
Ёсць і пры го жыя парт рэ ты тых, хто 
пры зна ны «Май страм го да».

— Як вы кон ва ец ца план рэ кан-
струк цыі і тэх ніч на га пе ра ўзбра-
ен ня, Тац ця на Ле а ні даў на?

— За апош ні час мы аб ста ля ва-
лі ўчас так апе ра тыў най па лі гра фіі. 
Тут на ўзбра ен ні шы ро ка фар мат-
ны прын тар, які дру куе ЭКА-саль-
вент ным чар ні лам, ін тэр' ер най 
якас ці. У на яў нас ці ла зер нае 
шмат функ цы я наль нае пры ста са-
ван не — па сут нас ці ка ля ро вы ла-
зер ны прын тар. І ёсць аб ста ля ван-
не для пас ля дру кар скай апра цоў кі 
— пра фе сій ны ру лон ны ла мі на тар, 
аў та ма тыч ная фаль ца валь ная ма-
шы на вы со кай пра дук цый нас ці. 
Вя лі кі ла мі на тар для шы ро ка фар-
мат най ма шы ны, пер фа бін да ры і 
ін шае аб ста ля ван не.

— Вы ад каз ва е це за ўсе рэ-
клам ныя па лі ў го ра дзе з пунк ту 
гле джан ня тэх ніч на га ін спек та-
ван ня. У тым лі ку на МКАД.

— Тэх ніч ны стан нось бі таў рэ-
кла мы ў го ра дзе ўво гу ле зда валь-
ня ю чы, і гэ та пры тым, што толь кі 
асноў ных апе ра та раў больш за 40. 
Агуль ную мо ву мы знай шлі. Але 
скла да на з ін шы мі: апош нім ча сам 
уз рас ла коль касць не за кон на раз-
ме шча най рэ кла мы, на прык лад на 
ас фаль це. Ды і роз ных шыль даў, 
ука заль ні каў, пі ло наў, свет ла вых 
кан струк цый на фа са дах бу дын каў, 
не аформ ле ных ва ўста ноў ле ным 
па рад ку. На шы кант ра лё ры іх вы яў-
ля юць, вы но сім свае па пя рэ джан ні, 
а ка лі не да па ма гае, то пе рад аём 
«клі ен та» ўпраў лен ню ганд лю і па-
слу г Мін гар вы кан ка ма, і па ру шаль-
нік атрым лі вае прад пі сан не. З'я ва 
на бы вае ха рак тар устой лі вай праб-

ле мы, што дзён на на кі роў ва ем ад 
пя ці дзе ся ці да ста (!) пі сем у ар га-
ні за цыі з па тра ба ван нем уза ко ніць 
сваю рэ кла му, ста ноў ча рэ агуе 
толь кі па ло ва.

— У ка лек ты ве 227 ча ла век. 
На ка го час цей аба пі ра ец ца кі-
раў  нік?

— На прад пры ем стве пра цу юць 
уні каль ныя лю дзі. І важ на, што кож-
ны ча ла век — на сва ім мес цы. Аба пі-
ра ем ся ў пер шую чар гу на ве тэ ра наў 
пра цы. Гэ та над звы чай на дзей ныя 
лю дзі: Га лі на Пят роў на Та ра ту та, Ва-
сіль Сяр ге е віч Куз ня цоў, Ана толь Іг-
наць е віч Па ля чок, Ала Аль бер таў на 
Па ля ко ва, Пётр Мі ка ла е віч Пра ка-
пен ка, Іван Іва на віч Вай це кян, Га лі-
на Мар' я наў на Ка ма ро ва, Ва лян цін 
Яў ге на віч Ла за вік, Мі ка лай Іва на віч 
Міт ра хо віч, Ігар Іва на віч Браж нік, Ге-
надзь Яго ра віч Ра еў, Ган на Іва наў на 
Скра ба тун.

На дзей най апо рай ста но вяц ца і 
ма ла дыя. Тая мо ладзь, што прый-
шла да нас і за тры ма ла ся, — пра фе-
сій на цу доў на пад ка ва ныя, па-доб ра-
му яр шыс тыя, над звы чай су час ныя, 
ма біль ныя ма ла дыя лю дзі з ба га жом 
ве даў і жа дан нем пры мя ніць іх на 
прак ты цы. Яны ця бе чу юць і ра зу-
ме юць. Іс нуе кар па ра тыў ны дух, які 
да па ма гае пра ца ваць.

Кож ны раз з ра зу мен нем ста-
вім ся, ка лі пры хо дзіць сын ці дач ка 
ра бот ні ка і про сіць пры няць у штат. 
Ка жу чы фі гу раль на, «па-за шта-
там» яны «пра цу юць» у нас даў но, 
гэ та зна чыць, да стат ко ва ве да юць 
са слоў баць коў пра пра цу, жы вуць 
на шы мі кло па та мі, жа да юць нам 
пос пе ху. І мы лі чым, што ды нас тыі 
цэ мен ту юць ка лек тыў.

У за клю чэн не не аб ход на ад зна-
чыць, што па спя хо вай ра бо це прад-
пры ем ства спры яе і ак тыў ная дзей-
насць пяр віч ных ар га ні за цый гра-
мад скіх аб' яд нан няў «Бе лая Русь» 
і БРСМ.
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