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ПА МЯ ТА ЕМ 
АБ ПРА ЦОЎ НЫМ ПОДЗ ВІ ГУ

Аб тым, як бу дзе ад зна чац ца ста га до вы юбі лей, рас па вя дае 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо це і 
са цы яль ных пы тан нях Ге надзь НАЙ ДЗЮК.

— Ад зна чаць бу дзем да во лі шы ро ка. Па-пер шае, ска жу, што 
да юбі лею зня ты фільм і пад рых та ва на кні га пра гіс то рыю за во-
да. Ка лі яе пі са лі, то знай шло ся шмат ці ка ва га. На прык лад, ка лі 
ўчы та лі ся ў за га ды 1944 і 1945 га доў, ад чу лі, на коль кі цяж кім 
бы ло ад наў лен не та го, што раз бу ры ла вай на.

Ваў ка выс кі ра ён і па сё лак бы лі вы зва ле ны 14 лі пе ня 1944 го-
да. А ўжо ў ліс та па дзе 1944-га пер шы эша лон пай шоў на Мінск 
для яго ад бу да ван ня і бы ло дак ла дзе на Ста лі ну, што за вод 
пу шча ны. У якіх жа ўмо вах пра ца ва лі? Гро шай, як мож на бы ло 
зра зу мець, не пла ці лі. Ра бот ні ку, які пра ца ваў на цэ мент ным 
за вод зе, вы да ва ла ся 500 гра маў хле ба ў су ткі, слу жа чы атрым-
лі ваў 400, а ўтры ма нец і чле ны сям'і — па 300. І ўсё.

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў, на за вод бы лі на кі ра-
ва ны 500 ча ла век — га лоў ным чы нам, з вё сак рэ гі ё на. І вый шаў 
за гад, згод на з якім быў уве дзе ны 10-га дзін ны ра бо чы дзень. 
Без вы хад ных і ад па чын каў. І лю дзі пра ца ва лі, пра тэс таў не 
бы ло, бо ра зу ме лі: без цэ мен ту — як без хле ба. Усё раз бу ра-
на, а ад бу доў ваць трэ ба. Вось так уз ды ма лі за вод. І ад на ві лі. 
У па чат ку 1945 го да прад пры ем ства бы ло пу шча на цал кам, і 
за та кую ка лек тыў ную пра цу за во ду ўра дам рэс пуб лі кі бы ло 
пры свое на зван не «Пе ра мо га». Ён на сіў гэ тае гор дае зван не да 
та го мо ман ту, па куль у 2000 го дзе не быў спы не ны і не пе ра даў 
эс та фе ту но ва му за во ду...

Ця пер ка лек тыў наш вя лі кі — амаль ча ты ры з па ло вай ты-
ся чы ча ла век. 8 жніў ня, на пя рэ да ні Дня бу даў ні ка, ад бу дзец ца 
агуль ны ўра чыс ты сход. Бу дуць уз на га родж вац ца леп шыя з 
леп шых. Пра ду гле джа ны свя точ ны «агень чык», фо та вы ста ва 
«Гіс та рыч ныя за ма лёў кі», кон курс ся род фі лі ялаў «Нам ідэя тва-
рыць да па ма гае», ін шыя раз на стай ныя куль тур ныя і спар тыў-
ныя ме ра пры ем ствы. І кан цэрт май строў бе ла рус кай эст ра ды. 
За вер шым мерапрыемствы фе ер вер кам.

А на Дзень бу даў ні ка ка лек тыў бу дуць він ша ваць ужо 
на шы мяс цо выя ар тыс ты пры пад трым цы Ваў ка выс ка-
га РДК і Крас на сель ска га ДК. Мас тац кая са ма дзей насць 
«Краснасельскбудматэрыялаў» у гэ тым го дзе за ня ла на ра ён-
ным агля дзе пер шае мес ца, і на ро ду, шчы ра ка жу чы, іх вы ступ-
лен ні па да ба юц ца больш за ін шыя.

Так што гас цін на за пра ша ем на свя та.

Кра са вік 2004 го да — 
уве дзе ны ўчас так па вы пус ку 
ка ля ро вай тра ту ар най пліт кі.

Май 2005 г. — 
пуск цэ ха су хіх бу даў ні чых су ме сяў.

Сту дзень 2006 г. — 
пуск цэ ха па вы твор час ці 
гід ра тнай вап ны.

Сне жань 2007 г. — 
пуск уста ноў кі па спаль ван ні 
зно ша ных аў та па кры шак на ад ной 
з лі ній аб паль ван ня клін ке ру.

Лю ты 2009 г. — 
увод у экс плу а та цыю мі ні-ЦЭЦ, 
якая за бяс печ вае элект ра энер гі яй 
за вод асбес та цэ мент ных вы ра баў 
і вап на вы за вод.
Ліс та пад 2009 г. — 
пуск лі ніі бло каў з ячэ іс та га бе то ну.
Кра са вік 2012 го да — 
пуск но вай тэх на ла гіч най лі ніі 
па вы твор час ці клін ке ру су хім 
спо са бам. Яе бу даў ніц тва 
ажыц цёў ле на дзя ку ю чы 
рэа лі за цыі бе ла рус ка-кі тай ска га 
ін вес ты цый на га пра ек та.

ХРО НІ КА АБ НАЎ ЛЕН НЯ 
ВЫ ТВОР ЧЫХ МА ГУТ НАС ЦЯЎ

Фак ты апош ня га дзе ся ці год дзя

Гэ ты са на то рый пе ра сяг нуў 
свой ста тус за вод скай здраў-
ні цы і фак тыч на стаў між на-
род най. Не вы пад ко ва сё ле та 
на яго ба зе пра хо дзіў се мі нар 
ПРА АН.

— «Пра лес ка» вы кон вае сваю 
асноў ную функ цыю па азда раў-
лен ні і ля чэн ні ў пер шую чар-
гу ра бот ні каў і ве тэ ра наў ак-
цы я нер на га та ва рыст ва. Але 
зай ма ем ся і азда раў лен нем 
гра ма дзян Бе ла ру сі і блізка га 
і далёка га за меж жа, — свед-
чыць га лоў ны ўрач Вік тар 
КУ ХАР ЧЫК. — Су пра цоў ні ча-
ем з фір ма мі Маск вы і Санкт-
Пе цяр бур га. Яны пры сы ла юць 
ра сі ян на ад па чы нак — іх ця-
пер да 40 пра цэн таў ся род ад-
па чы валь ні каў. Але най больш 
пра дук тыў нае су пра цоў ніц тва 
— з бе ла рус кі мі тур фір ма мі. І ў 
пер шую чар гу з фір ма мі «Аў та-
ма ты за ва ныя тэх на ло гіі ту рыз-
му», «Топ-Тур» і ін шы мі. У іх ін-
фар ма цый на на сы ча ныя сай ты, 
з якіх мож на па чарп нуць са мую 
пад ра бяз ную ін фар ма цыю пра 
наш са на то рый. І пра коль касць 
дак та роў, іх спе цы я лі за цыю, 
час ра бо ты ка бі не таў, пра ві-
ды і кошт пра цэ дур, асаб лі вас ці 
эк скур сій най інф ра струк ту ры і 
гэ так да лей.

І вы ні ку са на то рый вя до мы 
не толь кі ў на шай кра і не. Не-
ка то рыя гра ма дзя не су сед ніх 
кра ін пры яз джа юць да нас па 
5-6 ра зоў, — пра цяг вае Вік тар 
Іва на віч. — З Пад мас коўя, з Ле-
нін град скай воб лас ці, з За ход-
няй Сі бі ры пры яз джа юць сем' я-
мі. Ад па чы ва юць на ват жы ха ры 
со неч най Іта ліі, бы ла гру па з Із-

ра і ля. Геа гра фія на шых гас цей 
са мая раз на стай ная і да во лі 
шы ро кая. Ім па да ба ец ца вы со-
ка пра фе сій ны ме ды цын скі ка-
лек тыў, шы ро кі спектр і якасць 
ме ды цын скіх па слуг, перш за 
ўсё ля чэб на-азда раў лен чых 
пра цэ дур. Тыя ж шмат лі кія ван-
ны, кры я тэ ра пія, мі ні-аква парк 
і гэ так да лей — усё дак лад на 
рас пі са на, ня ма чар гі на атры-
ман не пра цэ дур.

І ўсім па да ба ец ца бе ла рус-
кая кух ня. У нас за каз ное ме-
ню, мож на вы бі раць на лю бы 
густ. Ста ра ем ся, каб ежа бы ла 
раз на стай най, ві та мі ні за ва най, 
якас най. І да во лі кам форт ныя 
ўмо вы пра жы ван ня — у ну ма-
рах, якія асна шча ны тэ ле ві за-
ра мі, ха ла дзіль ні ка мі, печ ка мі 
СВЧ.

Вар та так са ма мець на ўва зе 
ма ляў ні часць кут ка і пры род ныя 
фак та ры — тое ж во зе ра Ла зур-
нае з лод ка мі і ка та ма ра на мі, 
са сва ім аст раў ком. А сіл ку ец-
ца яно пад зем ны мі клю ча мі. 
На бе ра зе аб ста ля ва ны пляж 
з ка бі на мі для пе ра апра на ння і 
це ня вы мі на ве са мі. Па ста ян на 
со чым за якас цю ва ды, бя руц-
ца яе про бы, чыс ціц ца дно. Гэ та 
адзі ны, ба дай, та кі аб ста ля ва ны 
ў ра ё не пляж.

На тэ ры то рыі «Пра лес кі» 
пра цу юць су час ная ка вяр ня з 
жы вой му зы кай і ўлас ны ма га-
зін, ёсць ін фа кі ёск і тэр мі нал. 
Інакш — ство ра ны ўсе ўмо вы 
для та го, каб лю дзі атры ма лі 
са праўд ную аса ло ду ад ад па-
чын ку.

На сы ча ная куль тур ная пра-
гра ма. У гэ тым сэн се да па ма-

га юць мяс цо выя Да мы куль ту-
ры Ваў ка выс ка га і су сед ніх ра-
ё наў. Вы сту па юць фальк лор-
ныя ка лек ты вы. На прык лад, 
учо ра це шыў слых ан самбль 
«Сва я кі».

Мы ў са цы яль ным пла не 
аба ро не ны, бо з'яў ля ем ся ад-
ным з фі лі ялаў ак цы я нер на га 
та ва рыст ва, і ад чу ва ем пад-
трым ку яго кі раў ніц тва і аса біс-
та ге не раль на га ды рэк та ра. Па 
ўсіх пы тан нях. У пры ват нас ці, 
прад пры ем ства да па ма гае з 
фі нан са ван нем буй ных за ку пак 
ме ды цын ска га аб ста ля ван ня. 

Гэ та да зва ляе нам пла на ваць у 
раз віц ці са на то рыя но выя перс-
пек тыў ныя кі рун кі.

На мес ні ка га лоў на га ўра ча 
са на то рыя па ме ды цын скай 
част цы Ва ле рыю СЛІ ВІН СКУЮ 
про сім рас ка заць, якія ві ды ля-
чэн ня ка рыс та юц ца боль шай 
па пу ляр нас цю ў ад па чы валь-
ні каў.

— Імк нём ся, каб па цы ен ты 
са на то рыя атрым лі ва лі мак сі-
маль на на сы ча ную пра гра му 
азда раў лен ня. І каб пра цэ ду ры 
су ад но сі лі ся з вы ка ры стан нем 
на яў ных пры род ных фак та раў. 
Гэ та не толь кі на сы ча нае во-
да рам траў ляс ное па вет ра, не 
толь кі гра зе-і па ра фі на ля чэн не, 
але і вы ка ры стан не мі не раль-
най ва ды, фі та ча ёў, эк страк таў 
во да рас цяў у вы гля дзе аплі ка-
цый на су ста вы, на воб ласць 
па зва ноч ні ка. Плюс шы ро кае 
пры мя нен не су час ных апа рат-
ных ме та даў. Іх ба за да стат ко ва 
шы ро кая: элект ра свят ло ля чэн-
не, маг ні та ля чэн не, ла зе ра ля-
чэн не, су хія вуг ля кіс лыя ван ны, 
ба ра ка ме ра, якая з'яў ля ец ца 

ад ным з са мых па пу ляр ных ві-
даў ка рэк цыі зда роўя. Вель мі 
па да ба юц ца па цы ен там га ла-
тэ ра пія — на вед ван не са ля но га 
па коя, ін га ля цыя, мі ні-аква парк 
— гэ та для дзе так з пя ці га доў, 
якія ад па чы ва юць тут з баць-
ка мі. А так са ма за ня ткі аква-
а э ро бі кай, ля чэн не ў спа-кап-
су ле. І, без умоў на ж, кла січ ны 
ма саж. Па мес цы жы хар ства 
не ўсе ля чэб ныя ўста но вы ма-
юць во да ля чэб ні цы, та му ў нас 
тра ды цый на ка рыс та юц ца па-
пу ляр нас цю ля чэб ныя ван ны, 
пад вод ны душ-ма саж, ля чэб-
ныя ду шы.

Іс нуе спе цы яль ны план па 
азда раў лен ні ра бот ні каў ак цы-
я нер на га та ва рыст ва і ве тэ ра-
наў. Для пен сі я не раў і ве тэ ра-
наў та ва рыст ва пра ду гле джа на 
спе цы яль ная льго та па апла це 
пу цё вак, і мы гэ тых лю дзей пры-
ма ем заў сё ды, заў сё ды ім ра ды. 
Як і ўсім ас тат нім сва ім па цы-
ен там.

Ва ле рыя Ула дзі мі ра ўна зна ё-
міць з вод гу ка мі ад па чы валь ні-
каў. Як вя до ма, заў сё ды са мая 

па тра ба валь ная пуб лі ка — гэ та 
маск ві чы. Вось што на пі са лі жы-
ха ры Маск вы Н.І. Ка лес нік і П.С. 
Дзём чын.

— Усё вель мі доб ра. Мед пер-
са нал і на огул ка лек тыў са на-
то рыя цу доў на спраў ля юц ца са 
сва і мі аба вяз ка мі.

— Дзя куй за ад па чы нак, 
мя не ўсё за да валь няе. Усё на 
вы шэй шым уз роў ні. Так тры-
маць.

Вы каз ва юц ца па дзя кі кан-
крэт ным дак та рам і сёст рам, 
культ ар га ні за та ру, ма са жыст-
кам.

Да вай це і мы на за вём тых, 
хто кла по ціц ца пра зда роўе 
лю дзей. Урач-кар ды ё лаг Але-
на Но шчык, урач-тэ ра пеўт Ала 
Ка лі ноў ская, урач-не ўро лаг Тац-
ця на Клін чук, урач-ста ма то лаг 
Тац ця на Дзё мі на, урач уль тра-
гу ка вой ды яг нос ты кі (і яна ж 
урач-тэ ра пеўт) Ва лян ці на Да-
не шчык. Усе — ура чы пер шай 
ка тэ го рыі.

Ка ра цей, ле чаць у «Пра лес-
цы» па першай катэгорыі.

А ПРА ЗДА РОЎЕ ПА КЛА ПО ЦІЦ ЦА «ПРА ЛЕС КА»А ПРА ЗДА РОЎЕ ПА КЛА ПО ЦІЦ ЦА «ПРА ЛЕС КА»

ІДЗЕ «ХЛЕБ ІН ДУСТ РЫІ»
На цэм за во дзе — свой цэх чы гу нач на га транс пар ту, упа коў кі і 

ад груз кі пра дук цыі. Тлу ма чэн ні дае яго на чаль нік Яў ген МА ЗЕЦ.
— Ад груз ка вя дзец ца на пра ця гу свет ла во га дня, ад ра зу з не-

каль кіх кро пак. У ся рэд нім гру зім цэ мен там ка ля 60 хап роў, пры-
клад на 300 тон у мя хах па 50 кі ла гра маў на аў та транс парт (і ў 
мяш ках па 25 кі ла гра маў так са ма). У зме ну за гру жа ем і ад праў ля ем 
ганд лю 5-6 кры тых ва го наў, за су ткі — 10-12. Акра мя та го, на сы пам 
гру зяц ца цэ мен та во зы.

Яшчэ адзін ва ры янт ад груз кі — на пад до ны і еў ра пад до ны пад 
тэр ма ўса дач ную плён ку. Да па ма гае тое, што ў нас плён ка — улас-
най вы твор час ці, таў шчы нёй 240 мік рон. Та кую больш ні дзе не вы-
пус ка юць (мак сі маль на ро бяць 150 мік рон). Пры транс пар ці роў цы 
на лю быя ад лег лас ці яна тры мае ўсю пі ра мі ду мя хоў на дзей на, тая 
не раз валь ва ец ца.

Як раз сён ня ў нач ную зме ну та ры ра ва лі пад до ны з мя ха мі на 
экс парт, у Поль шчу. Уклад кай на пад до ны так са ма зай ма ец ца аў-
та ма тыч ная лі нія. У кры тыя ва го ны ці ў аў та транс парт мы па да ём 
іх па груз чы ка мі, а спа жыў цы по тым та кім жа чы нам і раз гру жа юць, 
без руч ной пра цы.

У гас па дар ку цэ ха ўва хо дзяць цеп ла во зы, чы гу нач ныя кра ны і 
дзве ўпа ко вач ныя лі ніі — гас па дар ка да во лі скла да ная. Мы з ва мі 
зна хо дзім ся по бач з дзе ся ці мо дуль най упа ко вач най лі ні яй фір мы 
«Мю лерс». З яе да па мо гай ад пус ка ем ма шы ны, якія ноч чу пры еха лі 
да нас з роз ных кут коў Бе ла ру сі. Да па ма гае і дру гая лі нія, каб ма-
шы ны спа жыў цоў менш ча су зна хо дзі лі ся ў чар зе. І ёсць дзве лі ніі 
для рас фа соў кі ў біг бе гі — по лі пра пі ле на выя кан тэй не ры па то не 
ва гой кож ны. На сы ча насць тэх ні кай да зва ляе апе ра тыў на пе ра-
клю чац ца на тую апе ра цыю, якая ў гэ ты час най больш па трэб на, 
на лю бы фронт ра бот, і па спя хо ва з ім спраў ляц ца.

ТЭХ НА ЛО ГІЯ — ПЕ РА ДА ВАЯ
Ды рэк тар фі лі яла № 2 — за во да асбес та цэ мент ных вы ра баў Юрый 

ДА МА ВІ ДАЎ:
— Цэх па вы твор час ці бло каў з ячэ іс та га бе то ну і кам па зі цый ных ма тэ ры-

я лаў да сяг нуў сва ёй мак сі маль най пра дук цый нас ці: сё ле та вы хо дзім на 250 
ты сяч «ку боў». За пер шае паў год дзе па ло ву ўжо зра бі лі. Рэн та бель насць 
па куль 10 пра цэн таў, але пры асва ен ні но вай пра дук цыі гэ та нар маль ны 
па каз чык. 90 пра цэн таў бло каў вы пус ка ем пер шай ка тэ го ры яй — гэ та вы-
шэй шы га ту нак для та кіх бло каў. Се зон па чаў ся, па вы сі ла ся ак тыў насць 
па куп ні коў, і перш за ўсё бу даў ні коў, якія зай ма юц ца ўзвя дзен нем жыл ля. 
Зна чыць, у нас па вя лі чыў ся збыт. У су ткі ад гру жа ем 1000 — 1200 «ку боў» 
пры су тач най пра дук цый нас ці на гэ тым эта пе 700 — 750 куб.м.

Цэх пра цуе ў аў та ма тыч ным рэ жы ме. У зме ну за ня ты 8 ча ла век — больш 
не па трэб на.

Тэх на ло гія вы твор час ці бло каў са мая пе ра да вая, віб ра ўдар ная. Кры-
ху на ват удас ка на лі лі яе ў тым сэн се, што вы ка рыс тоў ва ем і так зва ны 
пад раз ны слой, які ра ней ішоў у ад хо ды. Ця пер мы яго пе ра пра цоў ва-
ем — здраб ня ем і да баў ля ем у млы ны пры па мо ле пяс ку. Эка но мім да 5 
пра цэн таў ад ма сы су хо га пяс ку — а гэ та са лід ныя гро шы. Та кім чы нам, 
сён ня ў нас прак тыч на без ад ход ная вы твор часць. Ёсць і ін шыя на пра цоў кі, 
каб зра біць пра дук цыю больш тан най, але для іх ука ра нен ня да вя дзец ца 
кры ху па ча каць, па куль вап на вы за вод за пра цуе на поў ную ма гут насць 
па су хім спо са бе.

Пе ра да ві кі на шы — лю дзі тэх ніч на пад ка ва ныя. Гэ та на лад чык аб ста ля ван-
ня цэ ха па вы твор час ці асбес та цэ мент ных вы ра баў Ва дзім Агей, змеш валь нік 
гэ та га цэ ха Ган на Пра коп чык, апе ра тар пуль та кі ра ван ня цэ ха па вы твор час ці 
бло каў з ячэ істых бе то наў і кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў Тац ця на Куд рыц кая, 
ма шы ніст аб ста ля ван ня кан ве ер ных і па точ ных лі ній гэ та га цэ ха Аляк сандр 
Апа но віч, су шыль шчык цэ ха па вы твор час ці су хіх бу даў ні чых су ме сяў Сяр гей 
Бер таш і да зі роў шчык та го ж цэ ха Ле а нід Сус лін. А так са ма элект ра ман цёр цы 
па ра мон це і аб слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня элект ра ра монт на га цэ ха 
Мі ка лай Гле бік і Мі ха іл Па луй чык, сле сар-сан тэх нік па ра во да сі ла во га цэ ха 
Вік тар Ду дзін скі, апа рат чык хім во да а чыст кі гэ та га цэ ха Свят ла на Бе лая, 
груз чык цэ ха па гру за-раз гру зач ных ра бот Сяр гей Гру шэ віч, кра наў шчык 
гэ та га цэ ха Іна Ко ле са ва. Спіс мож на пра доў жыць.

Сло ва — ды рэк та ру фі лі яла № 3 «Вап на вы за вод» 
Ві та лю НА СКО.

— Вап на вы за вод уклю чае ў ся бе пяць тэх на ла гіч ных 
лі ній па вы твор час ці вап ны, агуль ная ма гут насць — 500 ты-
сяч тон. 

Сён ня пра цу юць ча ты ры лі ніі, ад на з якіх зна хо дзіц ца ў 
ста дыі пе ра во ду на су хі ме тад вы твор час ці. Што да зво ліць 
знач на ска ра ціць і спа жы ван не па ліў на-энер ге тыч ных рэ-
сур саў, якія ў са бе кош це пра дук цыі скла да юць пры клад на 
75 пра цэн таў.

Вы твор чыя пла ны паў год дзя вы кон ва юц ца. Вап на ад гру-
жа ец ца не толь кі спа жыў цам Бе ла ру сі, але і на экс парт — у 
Ра сію, Пры бал ты ку, Поль шчу. Асноў ныя спа жыў цы — за во ды 
па вы твор час ці га за сі лі кат ных вы ра баў: бло каў з ячэ іс та га 
бе то ну і сі лі кат най цэг лы. 

Шэ раг прад пры ем стваў у сва ёй вы твор час ці пры мя няе 
вап ну для нейт ра лі за цыі шкод ных пры ме сяў, пе ра пра цоў кі 
скур. 

Ёсць у нас і вы твор часць дроб на гра ну ля ва на га ме лу. 
Асноў ны спа жы вец — прад пры ем ствы, якія вы пус ка юць 
кам бі кар мы для АПК.

Асаб лі вым по пы там ка рыс та ец ца гід ра тная вап на, якая 

шы ро ка пры мя ня ец ца пры вы твор час ці су хіх бу даў ні чых су-
ме сяў. Сён ня раз гля да ец ца пы тан не аб тым, каб па вя лі чыць 
вы пуск гід ра тнай вап ны шля хам уста ноў кі да дат ко ва га гід-
ра та ра з сіс тэ май упа коў кі ў мя хі ці біг бе гі. 

Ка лі ўлі чыць, што ў нас ёсць бу ды нак з інф ра струк ту рай, 
ёсць мес ца для ўста ноў кі да дат ко ва га гід ра та ра, то спат рэ-
бяц ца толь кі срод кі на са мо гэ тае аб ста ля ван не.

На за вод зе пра цуе 278 ча ла век. Кад ры ква лі фі ка ва ныя, 
вы твор часць бес пе ра пын ная, і скла да на вы дзе ліць ней кую 
бры га ду. 

Тым не менш сён ня мо жам на зваць леп шых з леп шых. 
Перш за ўсё на чаль ні ка цэ ха па мо лу Ба ры са Чыр во ні ка, 
на чаль ні ка цэ ха аб паль ван ня Анд рэя Кіш ку на, транс пар цёр-
шчы ка цэ ха аб паль ван ня вап ны Іры ну Ва сі леў скую, аб паль-
шчы ка гэ та га цэ ха Аляк санд ра Дзе ні сю ка, чыс ціль шчы ка з 
та го ж вы твор ча га пад раз дзя лен ня Сяр гея Смір но ва, ма шы-
ніс та пнеў ма ка мер ных пом паў цэ ха па вы твор час ці і ад груз цы 
вап ны і дроб на гра ну ля ва на га ме лу Паў ла Бол да ка, сле са ра-
сан тэх ні ка з гэ та га цэ ха Аляк санд ра Бясь ко, ба сей ншчы ка 
з та го ж цэ ха Га лі ну Мар ко, элект ра ман цё ра па ра мон це і 
аб слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня элект ра ра монт на га цэ ха 
Дзміт рыя Дзе дзю на.

«АТА КА» НА ЎПАР ТЫЯ 75 ПРА ЦЭН ТАЎ

ДЗЯР ЖАЎ НЫ ІН ТА РЭС
Пад рых та ва ны да ўпа коў кі ў по лі эты ле на вую ахоў ную 
аба лон ку цэ мент агля да юць май стар Ала ШЧАР БО ВІЧ, 

сле сар Па вел ГУ СІ НЕЦ, бры га дзір Ва лян цін ДЗЯ МЕ ШЧЫК.

Ла ба рант хі ма на лі зу Га лі на РОЗ МЫСЛ бя рэ про бу гід ра тнай вап ны.

Га ла тэ ра пія па да ба ец ца ўсім.

Міні-аквапарк са на то рыя на вед ва юць 
і дзе ці з су сед ніх ла ге раў ад па чын ку.

ДА ПЕ РА МО ГІ —ДА ПЕ РА МО ГІ —  
ДАЎ ЖЫ НЁЮ Ў ВЕКДАЎ ЖЫ НЁЮ Ў ВЕК

Пуб лі ка цыю пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ. 
Здым кі Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 590118061

Падрыхтоўка да свята.
Вя ду чы спе цы я ліст па са цы яль ных пы тан нях Мар' ян ЮРОЎ СКІ (зле ва) 

і на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо це 
і са цы яль ных пы тан нях Ге надзь НАЙ ДЗЮК у му зеі прад пры ем ства.

Транспарт пад пагрузку падаецца бесперапынна.


