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У раз мо ве з жур на ліс та мі «Звяз ды» 

ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ма зыр-

соль» Ар тур ГА ЛІ МАЎ за зна чыў:

— На ша прад пры ем ства — скла-

да ны шмат функ цы я наль ны комп лекс, 

які за бяс печ вае кра і ну і бліз кае за меж-

жа вы са ка я кас най вы ва рач най сол лю 

«Эк стра». Прад пры ем ства пра цуе са 

стап ра цэнт най за груз кай, і па куль 

асаб лі вых рэ зер ваў для коль кас на га 

рос ту ў нас ня ма. Пра во дзім ма дэр-

ні за цыю з мэ тай па ве лі чэн ня вы твор-

чых ма гут нас цяў для асоб ных груп 

пра дук цыі, удас ка наль ва ем са му вы-

твор часць. Ро бім зме ны ўнут ры яе па 

асар ты мент ных гру пах — пе ра хо дзім 

да пра дук цыі, ца на на якую на знеш-

ніх рын ках вы шэй шая: да больш вы-

со ка мар жы наль най — ад якой больш 

вы со кая мар жа, пры бы так. Пры гэ тым 

ін та рэ сы на сель ніц тва за ста юц ца на 

пер шым пла не, яго па трэ бы ўнут ры 

кра і ны мы за да валь ня ем цал кам. За-

раз пра пра цоў ва ем ва ры ян ты но вай, 

больш зруч най упа коў кі. Тра ды цый-

ная на ша ўпа коў ка — мя шэ чак-па-

душ ка — вя до мая ўсім. Сён ня шу ка ем 

ін шыя ды зай нер скія ра шэн ні, бо ты яе 

ад крыў — а па ста віць скла да на. Так 

што, маг чы ма, хут ка на ву чым сваю 

па душ ку ста яць. На бы лі но вае фа со-

вач нае аб ста ля ван не.

Вы твор чыя па каз чы кі нам да вод зяц-

ца з улі кам сі ту а цыі, якая склад ва ец ца 

на знеш ніх рын ках, бо сваю пра дук цыю 

мы ў асноў ным па стаў ля ем на экс парт, 

перш за ўсё ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю. 

Та му, да рэ чы, моц на за ле жым ад хі-

стан няў ра сій ска га руб ля ў ад но сі нах 

да до ла ра.

— Тыя за ле жы ка рыс ных вы кап-

няў, з які мі вы пра цу е це, яны пад 

Ма зы ром?

— Кі ла мет ры за тры зна хо дзіц ца 

раз ве да нае ра до ві шча, яго ба лан са-

выя за па сы пе ра вы ша юць 400 міль ё-

наў тон, а маг чы мас ці за во да па што-

га до вай зда бы чы і пе ра пра цоў цы — 

480 ты сяч тон. Ле тась мы вы ра бі лі і 

пра да лі 515 ты сяч тон пра дук цыі. Так 

што хо піць на доў га. Плюс у ва ко лі цах, 

як мы ра зу ме ем, ёсць не раз ве да ныя 

за па сы. Так што праб лем з за бес пя-

чэн нем кра і ны і блі жэй шых су се дзяў 

вы са ка я кас най вы ва рач най сол лю не 

бу дзе. Тым больш што і «Бе ла русь ка-

лій» зда бы вае соль, але ка мен ную.

— Кан ку рэн цыю з яго бо ку ад-

чу ва е це?

— Не, гэ та ўсё ж ін шая соль. Пры 

вы ка ры стан ні ў хат няй гас па дар цы вя-

лі кай роз ні цы ня ма. Ін шая рэч — вы-

твор часць. Па ва ра ная соль ад роз ні-

ва ец ца ад ка мен най сва ёй чыс ці нёй, 

і пра мыс ло выя прад пры ем ствы, якія 

вы ка рыс тоў ва юць соль у сва іх вы твор-

чых пра цэ сах — у пры ват нас ці, для га-

та ван ня ежы, — час цей ад да юць пе ра-

ва гу па ва ра най. Так што кан ку рэн цыі 

мы не ад чу ва ем, у кож на га, мож на ска-

заць, свае за да чы.

Кры ху ўплы вае тое, што 

на сель ніц тва па ча ло менш 

зай мац ца на рых тоў кай 

хар чо вых за па саў до ма — 

за кат ка мі і па доб ным. Усё 

больш у ха ду паў фаб ры ка-

ты, на вед ван не ка вяр няў ці 

на ват рэ ста ра наў — га то-

вай кух ні. Больш ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва юц ца пра-

дук ты, дзе соль ужо пры-

сут ні чае.

Але рас це спа жы ван не 

со лі пра мыс ло вы мі прад-

пры ем ства мі, асаб лі ва ў 

хі міч най пра мыс ло вас ці. 

А ка лі рас це по пыт, то рас-

це і пра па но ва — па чы на-

юць бу да вац ца за во ды ў 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, у 

тым лі ку ў су сед няй Ка лі-

нінг рад скай воб лас ці, Но ва мас коў скі 

за вод у Туль скай воб лас ці. Вось ча-

му нам не аб ход на раз ві ваць сваю вы-

твор часць. Ка лі ра ней бы ло да стат ко ва 

вы раб ляць соль і за тар ваць у біг-бэ гі і 

мя хі, то ця пер толь кі гэ тым ры нак не 

ўтры маць.

Усе па каз чы кі, якія нам да вод-

зяц ца, не прос тыя, кож ны па-свой-

му скла да ны. Экс парт не ва ўсім за-

ле жыць ад нас, і гэ та вы му шае быць 

больш гіб кі мі. Тут 

нель га пры браць 

ру ку з пуль су ні на 

се кун ду, бо та ды 

па каз чык, да ве-

дзе ны ў до ла рах 

ЗША, мо жам не 

па цяг нуць. Як і 

па каз чык фі нан-

са вай эфек тыў-

нас ці — яго так са ма 

трэ ба па ста ян на кант-

ра ля ваць, асаб лі-

ва ця пер, з 

улі кам 

рос ту 

кош ту 

энер  га -

рэ сур саў. 

Пра цэс вы твор-

час ці вы ва рач най со лі 

сам па са бе энер-

га ёміс ты, а мы ня-

даў на пе рай шлі 

з ма зу ту на газ, і за тра ты на 

энер ге ты ку ўзрас лі яшчэ больш.

На 2019 год за пла на ва ны вя лі кі 

аб' ём ар га ні за цый на-тэх ніч ных ме ра-

пры ем стваў па ўдас ка на лен ні вы твор-

час ці, на гэ тыя мэ ты на кі роў ва юц ца 

знач ныя ка пі та лаў кла дан ні. Пры кла-

даў та ко га ўдас ка на лен ня вы твор час ці 

за апош ні час шмат. Па бу да ва лі но-

вую ра со лаз да бы валь ную свід ра ві ну. 

Пра во дзім ма дэр ні за цыю су шыль на га 

ад дзя лен ня. На гэ ты год за пла на ва на 

ўста ноў ка да дат ко вай гра дзір ні для 

аха лодж ван ня ва ды. Дзве но выя ўжо 

па ста ві лі.

Яшчэ адзін пе ра да вы пра ект ажыц-

цяў ля ем су мес на з РУП «БЕЛ ТЭІ» (цеп-

ла энер ге тыч ным ін сты ту там). Пра ект 

уні каль ны, з ары ен ці ро вач ным кош там 

ка ля пя ці міль ё наў до ла раў. Пас ля ўвя-

дзен ня ў строй дзе ю чых па го ду пры ня-

се па 880 ты сяч до ла раў эка но міі.Так 

што тэх на ло гія пра цяг вае ўдас ка наль-

вац ца, як і асар ты мент ная па лі ты ка.

Пры ня лі ра шэн не на пра ця гу блі-

жэй шых двух га доў яшчэ больш па-

вя лі чыць вы твор часць таб ле ці ра ва най 

со лі для ўмяк чэн ня ва ды ў сіс тэ мах яе 

ачыст кі — да 200 ты сяч тон што год. 

По пыт рас це, на ша таб лет ка мае рэ пу-

та цыю пра дук ту вы со кай якас ці. На бы-

ва ем но выя прэ сы для таб ле ці ра ван ня, 

част ко ва ўжо ўста на ві лі. Іх ма гут насць 

вы шэй шая, чым у дзе ю ча га аб ста ля-

ван ня, амаль у дзе сяць 

ра зоў.

— Су ад но сі ны 

экс парт на га па каз-

чы ка і па каз чы ка 

ўнут ра на га рын ка за-

ста лі ся ра ней шы мі?

— Яны змя ні лі ся. Ця-

пер 85 пра цэн таў пра-

дук цыі па стаў ля ец ца на 

знеш нія рын кі, а 15 — на ўнут ра ны. 
Асноў ным на шым парт нё рам на знеш-
ніх рын ках з'яў ля ец ца, як я ўжо ка заў, 
Ра сій ская Фе дэ ра цыя. На дру гім мес-
цы Укра і на. Моц ныя ў нас па зі цыі ў 
Пры бал ты цы, хоць у іх пар ты лёг ка 
да хо дзіць еў ра пей ская соль — дац кая. 
А яшчэ — у Ка зах ста не, Кыр гыз ста не, 
Поль шчы. За ва я ва ны ра ды ус экс парт-

ных па ста вак мы ста ра ем ся па маг чы-

мас ці па шы раць.

— Ка лі лас ка, вер нем ся да раз мо-

вы пра асар ты мент. Па ста ян най пра-

дук цыі ў вас бы ло больш 

за 50 ві даў...

— Пры клад на так і за-

ста ло ся, хоць та вар ная на-

менк ла ту ра на ліч вае ка ля 

100 асар ты мент ных па зі-

цый. Асар ты мент ная па лі-

ты ка ў на шым вы пад ку — 

спра ва да лі кат ная, вар та 

ўліч ваць пры яры тэ ты, якія 

ўста я лі ся ся род спа жыў-

цоў. Адзін з іх — спа жы-

ван не ёда ва най со лі. У нас 

ёсць ёд ная ўста ноў ка для 

зні жэн ня ёд на га дэ фі цы-

ту ў ча ла ве чым ар га ніз ме, 

яна пра цуе ў ад па вед нас ці 

з між на род най пра гра май 

пра ду хі лен ня ёд на га дэ фі-

цы ту.

Сваю вы ва ра ную соль 

мы змеш ва ем так са ма з 

ка мен най — ёсць та кія су-

ме сі, з мар ской сол лю — 

ро бім раз на стай ныя кам-

бі на цыі для роз ных мэт, і 

яны за па тра ба ва ныя.

Вя лі кі вы бар пры-

праў — 13 най мен няў. Лю-

бая з іх — гэ та спа лу чэн-

не на ту раль ных пра дук таў 

вы со кай якас ці. Пры пра вы 

ідуць пад ганд лё вай мар-

кай Sаlеrо — ад сло ва 

«соль». А яшчэ мы вы раб ля ем комп-

лекс ныя хар чо выя да баў кі для мяс ной 

пра дук цыі.

У нас ёсць усе пад ста вы лі чыць, 

што пра дук цыя ААТ «Ма зыр соль» 

мае шэ раг пе ра ваг, якіх ня ма ў кан-

ку рэн таў. Вар та асоб на пад крэс ліць 

бяс печ насць на шай пра дук цыі: яна 

ні ко лі не дае асад ку, ка лі рас тва рыць 

яе ў ва дзе, бо ў на шай со лі ня ма па-

боч ных пры ме сяў. Утры ман не асноў-

на га пра дук ту, хла ры ду на трыю, не 

мен шае за 99,5 %. Не вы пад ко ва 

на ша соль зай мае лі дар скія па зі цыі 

на рын ках Бе ла ру сі і Ра сіі. Ня даў на 

мы вый шлі пе ра мож ца мі кон кур саў 

«Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь» і «Брэнд го да — 2018» і ў 

чар го вы, пя ты раз 

атры ма лі прэ мію 

Ура да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь за да-

сяг нен ні ў га лі не 

якас ці.

У нас вы са ка-

якас ныя і вы твор-

чае аб ста ля-

ван не, 

і тэх на-

ло гія, пра цу юць 

су час ныя сіс тэ мы ме недж мен ту якас ці 

і ХАССП, што важ на для лю бо га хар чо-

ва га прад пры ем ства. Атэс та ва лі сваю 

пра дук цыю па стан дар тах «Ха ляль». 

Усё гэ та да зва ляе пра дук цыі на шых 

ганд лё вых ма рак «Па лес се», «За ла ты 

зубр», «Бе ла рус кая», «Мар ская плюс» 

адчуваць ся бе на рын ках да стат ко ва 

ўпэў не на. Але і рас слаб ляц ца не збі-

ра ем ся.

Па ста ян на пра цу ем з вы твор чым 

пер са на лам, та му што аб слу гоў ван не 

тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня па він на 

быць га ран та ва на гра мат нае і пра-

віль нае. Я па ста ян на бы ваю ў кож ным 

струк тур ным пад раз дзя лен ні, уваж лі ва 

слу хаю лю дзей і да вод жу па зі цыю кі-

раў ніц тва, на шу рын ка вую стра тэ гію 

і на ват так ты ку. Лю дзі па він ны ра зу-

мець лю быя на шы кро кі, ад чу ваць ся бе 

ад ной ка ман дай. У ка лек ты ве кож ны 
трэ ці мае вы шэй шую аду ка цыю, ас-
тат нія — пра фе сій на-тэх ніч ную ці спе-
цыя ль ную, та му мы раз маў ля ем на 
ад ной мо ве. Ад чу ван не пля ча ка лек-
ты ву да зво лі ла ўка ра ніць так зва ны 
ры зы ка ары ен та ва ны па ды ход, гіб кую 
рын ка вую стра тэ гію.

Мы эка на міч на, фі нан са ва моц нае 
прад пры ем ства, пра ца ваць з на мі хо-

чуць усе. З'яў ля ем ся на дзей ным парт-

нё рам для лю бо га дзе ла во га парт нё-

ра — як па стаў шчы ка, так і спа жыў ца.

«МОЙ 
КА ЛЕК ТЫЎ — 

МАЯ 
КРЭ ПАСЦЬ»

Сваё ін тэр в'ю Ан жэ ла КРЫС ЦЯ, 

на мес нік ды рэк та ра па ідэа ло гіі і са-

цы яль ным раз віц ці, да ла ў му зей ным 

па коі, цу доў на аформ ле ным і вель мі 

ба га та аб стаў ле ным.

— Му зей ства раў ся да 25-год дзя 

прад пры ем ства, і ідэя за клю ча ла ся ў 

тым, каб за ха ваць той след, які кож ны 

ра бот нік прад пры ем ства па кі нуў ці па-

кі не пас ля ся бе ў бія гра фіі ка лек ты ву. 

Адзін стаў пе ра мож цам кон кур су пра-

фе сій на га май стэр ства, дру гі за не се ны ў 

Кні гу пра цоў най сла вы і гэ так да лей.

Экс па зі цыя па чы на ла ся з чор на-бе-

лых здым каў, стэнд на зва лі «Яны бы лі 

пер шы мі». Тут прад стаў ле ны па чы наль-

ні кі но вай для Ма зыр шчы ны пра фе сіі, 

не ка то рыя з якіх да гэ та га ча су пра цяг-

ва юць пра ца ваць на прад пры ем стве. 

Му зей з'яў ля ец ца са праўд ным па ко ем 

пра цоў най сла вы, мы пры во дзім сю ды 

но вых ра бот ні каў, каб яны ра зу ме лі, у 

якую сям'ю ўлі ва юц ца.

Мы са праў ды ад чу ва ем ся бе 

адзі ным цэ лым, а свой ка лек тыў 

лі чым сва ёй крэ пас цю. У нас 

вель мі моц ныя кар па ра тыў ныя 

тра ды цыі, асаб лі ва ў сэн се пе-

рай маль нас ці 

і ра бо ты з 

мо лад-

дзю. 

Пра цуе 

са вет 

ма ла дых 

ра бот ні-

каў, які 

ку ры руе 

і дзей-

насць 

ва лан-

цёр ска га 

атра да, 

мас тац кую са ма дзей-

насць, і пра цуе пля чо ў пля чо з пяр-

віч кай БРСМ, жа но чым са ве там, во і на мі-

ін тэр на цы я на ліс та мі. Сем на шых хлоп цаў 

прай шлі Аф га ні стан, адзін ад ра зу пас ля 

вяр тан ня тра піў з агню ды ў по лы мя — на 

лік ві да цыю ава рыі на ЧА ЭС. Гэ та ман-

таж нік ра монт на-ме ха ніч на га цэ ха Ва сіль 

Ка жа дуб. Проз ві шча ў яго ад па вед нае, і 

спра вы ба га тыр скія. Ён прад стаў нік ад ной 

з 53 пра цоў ных ды нас тый — іх коль касць 

га во рыць са ма за ся бе. Ёсць ды нас тыі, у 

якіх агуль ны пра цоў ны стаж больш за 290 

га доў. І гэ та з улі кам та го, што нам уся го 

трыц цаць сем.

Як ба чы це, у экс па зі цыі шмат ка-

ля ро вых здым каў з жыц ця ка лек ты ву 

мас тац кай са ма дзей нас ці, які на ліч вае 

59 ча ла век па ста ян на га са ста ву. І ні ко-

га не трэ ба за га няць на сцэ ну сіл ком. 

Спры яе тое, што дзве га дзі ны на ты-

дзень ча ла век мо жа зай мац ца гра мад-

скай ра бо тай і яму за хоў ва ец ца ся рэд ні 

за ро бак. Та му вы ез ды на кан цэр ты ў 

на шы парт нёр скія ка лек ты вы не звя за-

ны з ней кі мі скла да нас ця мі. Па пу ляр-

нас цю ка рыс та юц ца на шы ва каль на-ін-

стру мен таль ны ан самбль «Хард Сол» і 

ва каль ная гру па «Аква ма рын», тан ца-

валь ны ка лек тыў «FUSІОN», гру па ба-

ра бан шчы каў «Спаркс» — іх пры го жыя 

здым кі так са ма ў экс па зі цыі.

У нас прос та цу доў ныя спар тыў-

ныя тра ды цыі — звяр ні це ўва гу на 

гэ тую вя лі кую ша фу са шмат лі кі мі 

куб ка мі і пры за мі. Мы вы хо дзі лі пе-

ра мож ца мі рэс пуб лі кан ска га кон-

кур су на па ста ноў ку фіз куль тур на-

ма са вай і азда раў лен чай ра бо ты і 

лі дзі ра ва лі ся род ка лек ты ваў, у якіх 

пра цуе больш за ты ся чу ра бот ні каў. 

На шы ва лей ба ліс ты абы гра лі на ват 

ка ман ду МНПЗ.

Мо ладзь у нас іні цы я тыў ная, крэ-

а тыў ная, і лю быя яе па чы нан ні пад-

трым лі ва юц ца кі раў ніц твам. Аказ ва-

ец ца ўся ля кае са дзей ні чан не, каб яны 

маг лі рэа лі за ваць свае за ду мы і вы-

явіць ся бе, сваю ін ды ві ду аль насць. Ва-

лан цёр скі атрад «Са ля вік» на пра ця гу 

14 га доў ад чу валь на да па ма гае цэнт ру 

ка рэк цый на-раз ві валь на га на ву чан ня і 

рэ абі лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў, і гэ та не 

прос та ра за выя ак цыі.

Пра вод зяц ца раз на стай ныя кон кур-

сы — «Ры цар го да», «Мая сям'я — мая 

крэ пасць», «Са ля ная ка ра ле ва» (вось 

яна на фо та, са праўд ная пры га жу ня, на-

чаль нік ад дзе ла про да жу), «Мы — адзі-

нае цэ лае». Та кія кон кур сы вель мі зблі-

жа юць, — пад крэс лі вае Ан жэ ла Ана-

то леў на. — І ёсць тра ды цыя — пе рад 

па чат кам на ву чаль на га го да вы яз джа-

ем аў то бу са мі на ся мей ны ту рыс тыч ны 
злёт. Пры клад на 450 ча ла век ра зам з 
дзець мі, сем' я мі — па ло ва ка лек ты ву. 
А яшчэ ма ла дзёж ныя ве ла пра бе гі. Ад-
ным сло вам, кож ны вы хад ны не чым 
зай ма ем ся. Ра зам нам ці ка ва. Срод кі, 
якія збі ра ем на сва іх спар тыў ных свя-
тах, пе рад аём цэнт ру ка рэк цый на га 
раз віц ця дзя цей-ін ва лі даў.

У лі ку на шых са цы яль ных аб' ек-
таў — мед пункт, які да зва ляе не ха-
дзіць у ра ён ную па лі клі ні ку, бо ўсе 
ві ды фі зі я тэ ра пеў тыч ных па слуг і ін-
шыя пра цэ ду ры аказ ва юц ца тут. Мы 
ўсіх за стра ха ва лі, і ў рам ках да га во-
ра стра ха ван ня на шы лю дзі атры ма лі 
маг чы масць пра хо джан ня «вуз кіх» спе-
цы я ліс таў і аб сле да ван няў без чар гі. 
У за вод скай ста лоў цы кор мяць як у рэ-
ста ра не, а ў ма га зі не-ку лі на рыі мож на 
ку піць не толь кі са мы смач ны ў Ма зы-
ры хлеб і раз на стай ныя кан ды тар скія 
вы ра бы — іх вы пя кае наш кан ды тар, — 
але і заў сё ды све жую ма лоч ную, мяс-
ную і рыб ную пра дук цыю.

Ма ем адзін з най леп шых у Ма зы ры 

спар тыў ных комп лек саў, у якім зай ма-

юц ца на шы ра бот ні кі і чле ны іх сем' яў. 

Апла та на вед ван ня сек цый — сім ва ліч-

ная. Ёсць два нац ца ці па вяр хо вы ін тэр нат 

з асоб ны мі кам форт ны мі бло ка мі для 

ся мей ных пар і мес ца мі для ха лас ця коў. 

У вы ні ку жыл лём за бяс пе ча ны ўсе, у 

чар зе на блок — толь кі ад на сям'я.

У нас пры жыў ся свой та ліс ман — 

фі гур ка ла ся ня ці. Бо, як га во рыц ца ў 

на шай пры каз цы, «На ват ла сі лю бяць 

соль». На «Дні го ра да» ўсе дзе ці Ма-

зы ра фа та гра фа ва лі ся ў аб дым ку з ім. 

Так што пра фе сій ная ары ен та цыя ў нас 

на вы шы ні, — смя ец ца Ан жэ ла Ана то-

леў на. А мы дзя ку ем ёй за апо вед, бо 

гэ та рас каз ча ла ве ка, які фа на тыч на 

лю біць сваё прад пры ем ства і свой ка-

лек тыў. Яна ка жа, што тут усе та кія 

фа на ты. Ве рыц ца цал кам.

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, 

Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Андрэя САЗОНАВА. 

Прад стаў ля ем су раз моў цу. Ар тур Га лі маў на ра дзіў ся 
ў Ры зе. З баць ка мі пе ра ехаў у Бе ла русь. Шко лу 
за кон чыў у Го ме лі, вы шэй шую аду ка цыю атры маў у 
Го мель скім ганд лё ва-эка на міч ным уні вер сі тэ це. Па 
раз мер ка ван ні быў на кі ра ва ны ў Мінск і пра цяг лы 
час пра ца ваў спа чат ку ў спа жы вец кай ка а пе ра цыі, 
за тым у пры ват ным біз не се. У 2014 го дзе прый шоў у 
хар чо вую пра мыс ло васць. Быў на мес ні кам ды рэк та ра 
на Мін скім за вод зе іг рыс тых він, а ў снеж ні 2018 го да ў 
рам ках кан цэр на «Бел харч прам» вы лу ча ны на па са ду 
ге не раль на га ды рэк та ра ААТ «Ма зыр соль».

р часць. Ка лі ра ней бы ло да стат ко ва 

раб ляць соль і за тар ваць у біг-бэ гі і 

хі, то ця пер толь кі гэ тым ры нак не 

ы маць.

Усе па каз чы кі, якія нам да вод-

ца, не прос тыя, кож ны па-свой-

скла да ны. Экс парт не ва ўсім за-

жыць ад нас, і гэ та вы му шае быыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыцьцььцьцьцьььььььььццььььць

льш гіб кі мі. Тут 

ль га пры браць 

у з пульь су ніні на

ун ду, бо та ды 

каз чык, да ве-

ны ў до ла рах 

А, мо жам не 

цяг нуць. Як і 

каз чык фі нан-

вай эфек тыў-

ці — яго так са ма 

ба па ста ян на кант-

я ваць, асаб лі-

ця пер, з 

кам

с ту 

ш ту

ер  га -

ур саў.

а цэс вы твор-

ці вы ва рач най со лі 

м па са бе энер-

міс ты, а мы ня-

на пе рай шлі

а зу ту на газ, і за тра ты на

р ге ты ку ўзрас лі яшчэ больш.

На 2019 год запланаваны вялікі

ван ня, амаль у дзе сяць

ра зоў.

— Су ад но сі ны

экс парт на га па каз-

чы ка і па каз чы ка 

ўнут ра на га рын ка за-

ста лі ся ра ней шы мі?

— Яны змя ні лі ся. Ця------

пер 85 пра цэн таў пра-

дук цыіпа стаў ля ец ца на

і і 15 ў

чар го вы, пя ты раз 

атры ма лі прэ мію 

Ура да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь за да-

сяг нен ні ў га лі не 

якас ці.

У нас вы са ка-

якас ныя і вы твор-

чае аб ста ля-

ван не, 

і  тэтэтээтэээээтэээээээххххх ххххххххххххх нанн -

ло гія, пра цу юць

Кні гу пра цоў най сла вы і гэ так да лей

Экс па зі цыя па чы на ла ся з чор на-

лых здым каў, стэнд на зва лі «Яны б

пер шы мі». Тут прад стаў ле ны па чы на

ні кі но вай для Ма зыр шчы ны пра фе

не ка то рыя з якіх да гэ та га ча су пра ц

ва юць пра ца ваць на прад пры ем ст

Му зей з'яў ля ец ца са праўд ным па ко

пра цоў най сла вы, мы пры во дзім сю

ноооооо в в в вввввв ввв в ввввввввв вввыхыхыыыхыхыхыхыыхыхыыыхыхыыхыхыхыхыыхыхыхыхыхыххххх рр ра бот ні каў, каб яны ра зу ме л

якякякяяяяякякяяякяяяяяяяяяяяяяяяяяяя ую сям'ю ўлі ва юц ца.

Мыыы са праў ды ад чу ва ем с

адзі ным цэ лым, а свой ка лек

лі чым сва ёй крэ пас цю. У 

вель мі моц ныя кар па ра тыў н

тра ды цыі, асаб лі ва ў сэн се 

рай маль на

і ра бо т

мо л

д

Пра

са

ма ла д

ра бо

каў

ку ры

і дз

на

ва л

цёр ск

атра

мас тац кую са ма дз

насць, і пра цуе пля чо ў пля чо з п

віч кай БРСМ, жа но чым са ве там, во і на

Апе ра тар вы твор ча-хар чо вай пра дук цыі Ле а нід СА ЧУК.

На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па ідэа ло гіі і са цы яль ным раз віц ці 
Ан жэ ла КРЫС ЦЯ зна ё міць з экс па зі цы яй му зея.

Намеснік галоўнага інжынера — начальнік вытворча-тэхнічнага аддзела 
Пётр ГАПІЕНКА і апа рат чык вы па рван ня Мі ха іл ІОЎ ЧЫК  у цэ ху № 2.

Ге не раль ны ды рэк тар Ар тур ГА ЛІ МАЎ.

Апа рат чыца Ва лян ці на ГРЫ ШЧЫН КА кант ра люе пра цэс вы па рван ня со лі. Груз чык транс парт на га цэ ха Алег МА КЕ ЕЎ — пераможца конкурсу «Лепшы спартсмен 2018 года».
Апе ра тар вы твор ча-хар чо вай пра мыс ло вас ці Ула дзі мір АСІ ПЕН КА со чыць, 

як соль пе ра тва ра ец ца ў таб лет кі.

Апа рат чык змеш ван ня па со лач на-ніт рыт най су ме сі Аляк сандр МА ЦУ КЕ ВІЧ.

Лаўрэаты прэміі ўрадаЛаўрэаты прэміі ўрада

Гіб кая рын ка вая Гіб кая рын ка вая 
стра тэ гіястра тэ гія
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