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Мі ну лае по бач
Па да ро зе на ву лі цу Рэ ва лю цый-

ную, дзе зна хо дзіц ца «Пры дзвін-

не», мож на да кра нуц ца да гіс то рыі 

ста ра жыт на га Ві цеб ска. Да рэ чы, 

аб лас ны цэнтр па ўзрос це са сту пае 

толь кі «ка лыс цы га ра доў бе ла рус-

кіх» — Полацку!

На ват лю дзі, якія дзя сят кі га доў 

жы вуць у Ві цеб ску, мо гуць ад ра зу 

за блу дзіць у по шу ку. Але, па вер це, 

гэ та вар та та го. У якас ці до ка зу мож-

на на зваць та кі факт: не да лё ка ад 

ААТ «Ві цеб скі лі кё ра-га рэ лач ны за-

вод «Пры дзвін не» зна хо дзіц ца ву лі ца 

Па кроў ская, дзе жыў зна ка мі ты на 

ўвесь свет мас так Марк Ша гал. Бу-

ды нак цу дам за ха ваў ся.

Ста рыя да мы, сце ны якіх ба-

чыў мас так, квар та лы, па якіх 

ён ха дзіў, ра ка За ход няя Дзві на, 

якая на тхня ла яго сваі мі хва ля-

мі, — усё гэ та як ды хан не гіс-

то рыі.

За вод, да рэ чы, па бу да ва лі, 

ка лі Ша гал быў 11-га до вым хлап-

чу ком: у 1898-м уз вя лі гу берн скі 

ка зён ны він ны склад, які з ча сам 

стаў спірт за во дам, а ця пер пе ра-

тва рыў ся ў ад кры тае ак цы я нер-

нае та ва рыст ва «Ві цеб скі лі кё ра-

га рэ лач ны за вод «Пры дзвін не». 

У тыя га ды ў го ра дзе жы ло ка ля 

67 ты сяч ча ла век.

Уні каль ныя 
ар хіў ныя звест кі

На прад пры ем стве мож на ўба-

чыць не каль кі бу дын каў да рэ ва лю-

цый на га ча су.

Вель мі ці ка ва, што пра ект бу дын-

ка ка зён на га він на га скла да зра біў 

вя до мы ві цеб скі ар хі тэк тар Ці хан 

Кі бар дзін. Ён жа — аў тар пом ні ка 

ге ро ям Ай чын най вай ны 1812 го да, 

які і ў наш час мож на ўба чыць у цэнт-

ры Ві цеб ска.

У ар хі вах знай шлі звест кі пра 

па ча так ра бот ця пе раш ня га «Пры-

дзвін ня». На прык лад, ёсць пра ект 

каш та ры са на бу даў ніц тва ка зён-

на га він на га скла да з аба ро там 

150 ты сяч вё дзер. Яго склаў у па-

чат ку 1895 го да ўжо зга да ны Ці хан 

Кі бар дзін, які быў та ды га рад скім 

ар хі тэк тарам. Там ука за на су ма — 

57 429 руб лёў.

Да рэ чы, ся род ін ша га на тэ-

ры то рыі за во да быў па бу да ва ны 

драў ля ны жы лы дом у два па вер хі. 

Кошт яго бу даў ніц тва склаў больш 

за 12,3 ты ся чы руб лёў.

Тым жа го дам да та ва на аб' ява 

Ві цеб ска га ак цыз на га ўпраў лен ня 

да ве да ма за ці каў ле ных на конт пла-

на ва нага бу даў ніц тва скла даў ві на 

і спір ту ў ін шых га ра дах Ві цеб скай 

гу бер ні. Бы лі ўка за ны Ві цебск, Га ра-

док, Су раж, Ле пель, По лацк, Дры са, 

Дзвінск, Рэ жыц, Се беж, Ве ліж. Бу-

даў ніц тва пла на ва лі за вяр шыць у 

1896—1897 га дах.

У Ві цеб ску га да вы аба рот скла да 

па ві нен быў вы раб ляць, ка лі лі чыць 

у вёд рах, больш за 156 ты ся ч. Га рэл-

ку ма цун кам 40 гра ду саў пла на ва лі 

пра да ваць у 32 він ных лаў ках.

Вель мі ці ка ва чы таць пра ню ан сы 

тэх ніч на га за бес пя чэн ня за во да. Так, 

та ва рыст ву тэр ма хі міч най драў нін-

най пра мыс ло вас ці да ру ча ла ся па-

ста віць для Ві цеб ска га ка зён на га 

він на га скла да № 1 лі па вы і бя ро за-

вы філь тра цый ны ву галь для ачысткі 

спір ту.

Ма шы на бу даў ні чы за вод Лан ген-

зі пе на і КА ўзяў на ся бе ўста ноў ку 

і збор ку фільтра цый ных ба та рэй, 

пом паў, усіх рэ зер ву а раў і пры бо раў 

і поў ны ман таж скла даў. У спі се цыс-

тэр ны, вёд ры, пом пы, ма шын кі для 

раз лі ву ў бу тэль кі, на пор ныя ча ны, 

па ра выя кат лы, ма но мет ры, га еч-

ныя клю чы і мно гае ін шае.

Рос сып ме да лёў
Гіс то рыя прад пры ем ства вель-

мі ба га тая на па дзеі. Ка лі апіс-

ваць усе ве хі, на пэў на, не хо піць 

га зет най ста рон кі. Вель мі знач-

ная па дзея ад бы ла ся ў лі пе ні 

2015 го да. Та ды Прэ зі дэнт Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь пад пі саў Указ 

№ 326 «Аб ства рэн ні і дзей нас ці 

хол дын га па вы твор час ці ал ка-

голь най пра дук цыі». У склад хол-

дын га ўвай шлі во сем ар га ні за цый 

кан цэр на «Бел дзярж харч прам», 

у тым лі ку ААТ «Ві цеб скі лі кё ра-

га рэ лач ны за вод «Пры дзвін не». 

Прад пры ем ства за ха ва ла сваю 

гас па дар чую фор му, ад на ча со ва 

стаў шы паў на праў ным чле нам 

най буй ней ша га ал ка голь на га хол-

дын га Бе ла ру сі.

Каб за да во ліць ча кан ні на ват 

са мых па тра ба валь ных па куп ні коў, 

прад пры ем ства імк нец ца іс ці ў на гу 

з ча сам, ства ра ю чы як на ва мод ныя 

пра дук ты, так і тра ды цый ныя на цы-

я наль ныя на поі, а так са ма ана ла гі 

ім парт ных.

Уда лы во пыт ства рэн ня на ві нак 

па цвяр джа ец ца і ліч ба мі про да жу, 

і ўзна га ро да мі на між на род ных 

дэ гус та цый ных кон кур сах. Да рэ-

чы, за гіс то рыю іс на ван ня за во да 

коль касць за ва я ва ных ме да лёў і 

ўзна га род да сяг ну ла 400. Ці ка ва, 

што за больш чым ста га до вы час 

іс на ван ня за во да бы ло рас пра ца-

ва на звыш 300 рэ цэп тур на по яў. 

Мно гія з іх па гэ ты дзень вы ка рыс-

тоў ва юц ца ў вы твор час ці і бе раж-

лі ва пе ра да юц ца ад па ка лен ня да 

па ка лен ня.

І свая свід ра ві на
У асар ты мент ным парт фе лі 

прад пры ем ства на сён ня больш за 

пяць дзя сят най мен няў моц ных на-

по яў, дзе вяць — са лод кіх га за ва ных 

без ал ка голь ных на по яў ганд лё вай 

мар кі «Пры дзвін не». Яшчэ ёсць дзве 

мі не раль ныя ва ды ганд лё вай мар кі 

«Пры дзвін ская». Вы раб ля юць і піт-

ную ва ду «Пры дзвін не».

У ад роз нен не ад без ал ка голь-

най пра дук цыі мно гіх вы твор цаў 

моц ных на по яў, пра дук ты ганд лё-

вай мар кі «Пры дзвін не» вы раб-

ля юц ца не з мэ тай рэ кла мы спір-

тазмя шчаль ных брэн даў, а іс ну юць 

на рын ку як са ма стой ныя пра дук-

ты. І з кож ным го дам про даж іх 

рас це — так, на прык лад, сёлетні 

год ра дуе сва і мі про да жа мі. Зра-

зу ме ла, што не бы ва лая спя ко та 

ства рае спры яль ныя ўмо вы для 

іх рэа лі за цыі, але ўсё ж пры ем на 

ўсве дам ляць і тое, што ўсё боль-

шая коль касць спа жыў цоў да вя рае 

ві цеб скай ганд лё вай мар цы.

Яшчэ з ча соў за сна ван ня за во да 

спе цы я ліс таў тур ба ва ла пы тан не аб 

маг чы мас ці атры маць улас ную ар тэ зі-

ян скую свід ра ві ну. Ад нак ажыц ця ві ла-

ся ма ра толь кі ў 1980-х га дах. З іні цы-

я ты вы ра бот ні каў за во да ў 1975 го дзе 

бы лі па ча ты ра бо ты па по шу ку мі не-

раль най ва ды і ап ты маль най глы бі ні 

свід ра ві ны. У 1988 го дзе яны прый-

шлі да ла гіч на га за вяр шэн ня. Та ды 

бы ла вы зна ча на глы бі ня свід ра ві ны, 

з якой ме ла зда бы вац ца мі не раль-

ная ва да, — 396 мет раў. Свід ра ві не 

быў пры свое ны рэ гіст ра цый ны ну мар 

40 676. З та го ча су быў на ла джа ны 

вы раб мі не раль най ва ды «Ві цеб ская». 

Яна вы пус ка ла ся ў шкля ных бу тэль ках 

аб' ёмам 0,5 літ ра з уку пор кай кро нен-

проб кай, што за бяс печ вала за ха ва-

насць ка рыс ных эле мен таў.

На ўзда гон па жа дан ням 
па куп ні коў

У кан цы 1990-х га доў змя ні лі ся 

па куп ніц кія гус ты. На рын ку ста ла 

з'яў ляц ца мі не раль ная ва да ў плас-

ты ка вых бу тэль ках, якія зда лі ся па-

куп ні кам больш зруч ны мі ў вы ка-

ры стан ні.

У 2009 го дзе за вод на быў лі нію 

для раз лі ву без ал ка голь ных на-

по яў у ПЭТ- бу тэль кі. З 2010 го да 

быў асвое ны вы пуск мі не раль ных 

вод «Пры дзвін ская-1» і «Пры дзвін-

ская-2» у бу тэль ках ёміс тас цю 0,5, 

1, 1,5 і 2 літры.

Дзя ку ю чы вы со кай якас ці мі не-

раль ных вод «Пры дзвін ская-1» (раз-

вя дзен не 1 да 5) і «Пры дзвін ская-2» 

(раз вя дзен не 1 да 8) ін сты ту там 

РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі бы ло 

вы да дзе на за клю чэн не на баль не а-

ла гіч ны сро дак — мі не раль ную ва ду 

свід ра ві ны № 40676.

У 2014 го дзе баль не а ла гіч нае за-

клю чэн не бы ло атры ма на за во дам 

зноў ужо ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры гі-

гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-

роўя Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

Сё ле та кі раў нік дзяр жа вы па ста-

віў за да чу вы твор цам піт ных і мі не-

раль ных вод: асво іць вы пуск гэ тых 

на по яў у эка ла гіч най та ры — шкло-

бу тэль ках. А ў Ві цеб ску яшчэ з 2011 

го да мі не раль ныя во ды «Пры дзвін-

ская-1» і «Пры дзвін ская-2» раз лі ва-

юц ца прад пры ем ствам «Пры дзвін-

не» ў шкло бу тэль кі ёміс тас цю 0,33 

і 0,75 літ ра.

Між ін шым, прад пры ем стваў, 

якія пра цу юць у Бе ла ру сі са 

шкло бу тэль ка мі, уся го тры.

Акра мя вы твор час ці мі не раль-

най ва ды, вы пус ка ец ца яшчэ і піт-

ная ва да «Пры дзвін не» ў бу тэль-

ках ёміс тас цю 0,5, 1,0 і 6,0 літ ра. 

Гэ тая ва да вы раб ля ец ца як не га-

за ва ная, так і ся рэд не га за ва ная. 

Яе зда бы ва юць са свід ра ві ны 

глы бі нёй 319 мет раў і з мі ні маль-

най апра цоў кай бу ты лі зу юць.

З 2013 го да для вы твор час ці 

ўсіх моц ных і без ал ка голь ных на-

по яў, якія вы раб ля юц ца пад брэн-

дам «Пры дзвін не», вы ка рыс тоў-

ва ец ца ар тэ зі ян ская ва да.

Экс парт 
у дзя сят кі кра ін

У хут кім ча се ў су вя зі з ус туп-

лен нем у дзе ян не тэх ніч на га рэг ла-

мен ту Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за «Аб бяс пе цы ўпа ка ва най піт-

ной ва ды, уклю ча ю чы пры род ную 

піт ную ва ду» на рын ку Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь ад бу дуц ца зме ны мар кі-

роў кі мі не раль ных вод. Во ды, якія 

атрым лі ва юц ца шля хам змеш ван ня 

мі не раль най і ар тэ зі ян скай, бу дуць 

на зы ваць ку па жы ра ва ны мі. І но выя 

па тра ба ван ні не па срэд на за кра нуць 

і во ды, якія вы раб ля юц ца ААТ «Ві-

цеб скі лі кё ра-га рэ лач ны за вод 

«Пры дзвін не»: «Пры дзвін ская-1» і 

«Пры дзвін ская-2». Каб не рас ча ра-

ваць па куп ні коў, тэх но ла гі прад пры-

ем ства пра вя лі вя лі кую ра бо ту па 

ак ту а лі за цыі рэ цэп тур мі не раль ных 

вод. Рэ брэн дынг эты ке так бу дзе 

пра во дзіц ца па сту по ва і за ха вае 

па зна валь насць пра дук таў.

Дзя ку ю чы пра фе сі я на ліз му спе-

цы я ліс таў прад пры ем ства ўсе пра-

дук ты, якія вы раб ля юц ца, з пос пе-

хам пра да юц ца не толь кі ў на шай 

кра і не, але і за яе ме жа мі. Толь кі 

сё ле та экс парт ныя ад груз кі з за во да 

бы лі ў 14 краін. А за апош нія дзе сяць 

га доў пра дук цыя экс пар та ва ла ся 

пры бліз на ў 25 за меж ных дзяр жаў. 

Асаб лі вы го нар для ка лек ты ву — ад-

груз кі ў кра і ны з ад роз най ад еў-

ра пей скай куль ту рай спа жы ван ня 

вы са каг ра дус ных на по яў: В'ет нам, 

Тур цыю, Тан за нію, Ка ба-Вер дэ, Сі-

рыю, Да мі ні ка ну.

Па стаў кі на Еў ра-азі яц кім кан ты-

нен це прад стаў ле ны ад груз ка мі ў 

Кі тай, Бал га рыю, Ра сію, Поль шчу, 

Гер ма нію, Укра і ну, Ка зах стан, Гру-

зію, Турк ме ні стан, Ар ме нію, Кыр-

гыз стан, Азер бай джан, Мал до ву, 

Літ ву, Лат вію, Эс то нію, Швей ца рыю, 

Фран цыю, Ні дэр лан ды. Ця пер на поі 

«Пры дзвін ня» ве да юць і ў ЗША, Аў-

стра ліі і Ка рэі.

Пры ня та лі чыць, што пра дук ты, 

якія па стаў ля юц ца на экс парт, рых-

ту юц ца па асаб лі вых рэ цэп ту рах і 

тэх на ло гі ях. На прад пры ем стве аб-

верг лі гэ ты міф! Бо ўсе пра дук ты, 

якія ад гру жа юц ца за мя жу, гэ та тыя 

са мыя на поі, што рэа лі зу юц ца і на 

ўнут ра ным рын ку.

Для та го каб па куп ні кі маг лі вы-

зна чыц ца з вы ба рам, атры маў шы 

пра фе сій ную кан суль та цыю ў пра даў-

цоў, са мы шы ро кі асар ты мент на по яў 

прад стаў ле ны ў фір мен ных кра мах 

прад пры ем ства. Іх у «Пры дзвін ня» 

сён ня ўжо 12. Чар го вая крама ад кры-

ла ся зу сім ня даў на ў Глы бо кім.

Уні каль ны ка лек тыў
Ба гац це прад пры ем ства — гэ та 

ў пер шую чар гу ка лек тыў згур та-

ва ных ад на дум цаў. Ця пер на прад-

пры ем стве пра цуе больш за паў ты-

ся чы ча ла век. І амаль па ло ва з іх 

мае ка ля 35 га доў. Усе спе цы я ліс ты 

пе ры я дыч на па вы ша юць сваю ква лі-

фі ка цыю, зай ма юц ца са ма аду ка цы-

яй, пе ра да юць во пыт ад ста рэй ша га 

па ка лен ня ма лод ша му.

Са мыя твор чыя чле ны ка лек ты ву 

прад пры ем ства бя руць ак тыў ны ўдзел 

у му зыч ным фес ты ва лі «Пла не та та-

лен таў», што аб' яд ноў вае твор чыя ка-

лек ты вы і ар га ні за цыі, якія ўва хо дзяць 

у склад Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан-

цэр на хар чо вай пра мыс ло вас ці «Бел-

дзярж харч прам». Сё ле та гэ ты фэст 

пра во дзіў ся ў шос ты раз, там ка лек-

тыў «Пры дзвін ня» атры маў чар го вую 

пе ра мо гу. А яшчэ та лен ты прад пры ем-

ства ўпер шы ню вы сту пяць у кан цэр це, 

пры све ча ным Дню го ра да.

На за вод зе ёсць і свая спар-

тыў ная ка ман да, якая прад стаў ляе 

прад пры ем ства на раз на стай ных 

спа бор ніц твах га рад ско га, аб лас-

но га і рэс пуб лі кан ска га ўзроў няў.

Сё ле та за вад скія спарт сме-

ны пры нес лі ў скар бон ку пе ра мог 

прад пры ем ства пры за вое агуль на-

ка манд нае мес ца на дру гой спар та-

кі я дзе ар га ні за цый хол дын га «Мінск 

Крыш таль Груп», тры агуль на ка-

манд ныя ме да лі па роз ных ві дах 

спор ту і столь кі ж ме да лёў у ін ды ві-

ду аль ных спа бор ніц твах...

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст-

ва «Ві цеб скі лі кё ра-га рэ лач ны за вод 

«Пры дзвін не» зай мае ак тыў ную са-

цы яль ную па зі цыю ў гра мад стве. 

Ка лек тыў да па ма гае тым, хто тра піў 

у цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю, най-

менш аба ро не ным сла ям на сель ніц-

тва. Амаль 10 га доў ён з'яў ля ец ца 

парт нё рам Між на род на га фес ты ва-

лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 

Ві цеб ску». Пра дук цыя за во да ў су ве-

нір най упа коў цы — най леп шая па куп-

ка на па мяць пра го рад над За ход няй 

Дзві ной.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та прад пры ем ства.
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ПРАЗМЕРНАЕ ЎЖЫВАННЕ АЛКАГОЛЮ ШКОДЗІЦЬ ЗДАРОЎЮ

У ста ра жыт ным Ві цеб ску на бе ра зе За ход няй Дзві ны ёсць прад пры-

ем ства «Пры дзвін не», яко му ле тась споў ні ла ся 120 га доў. Ці ка вая 

і на сы ча ная па дзея мі яго гіс то рыя. На прык лад, пад час гра ма дзян-

скай вай ны на прад пры ем стве зна хо дзіў ся ва ен ны шпі таль. А пад-

час фін скай вай ны ме на ві та тут раз лі ва лі так зва ныя фран та выя 

«сто гра маў». Да рэ чы, у пла нах прад пры ем ства — ар га ні за цыя 

вы твор ча га ту рыз му. Гэ та — трэнд, які на бі рае па пу ляр насць на 

пост са вец кай пра сто ры. Эн ту зі яс ты на прад пры ем стве збі ра юць 

усё, што да ты чыц ца мі ну ла га «Пры дзвін ня»: пра цу юць у ар хі вах, 

шу ка юць фо та, за піс ва юць ус па мі ны ста ра жы лаў го ра да.

Та лен ты прад пры ем ства не раз 
пе ра ма га лі на твор чых кон кур сах.
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