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ГГэ та прад пры ем ства, якое ду мае аб сва ёй 
дзе ла вой рэ пу та цыі і па ста ян на ўма цоў вае 
па зі цыі на рын ку. Гэ та не тое прад пры ем-

ства, якое трэ ба бы ло пры му шаць пра во дзіць ма-
дэр ні за цыю. У вы ні ку пра віль нае ра шэн не кі раў-
ніц тва і пра фе сі я на лізм ра бот ні каў за ха ва лі завод 
у шэ ра гах лі да раў га лі ны. А рост экс пар ту што год 
па цвяр джае эфек тыў насць рэ фор маў. У за во да 
ёсць усе склад ні кі па спя хо вай дзей нас ці на рын ку 
— су час ныя стан дар ты якас ці, кам пе тэнт ныя спе-
цы я ліс ты, гнут кі ме недж мент і моц ная ру ка кі раў ні-
ка, які ду мае ў пер шую чар гу аб бу ду чы ні прад пры-
ем ства і даб ра бы це ра бот ні каў. Сён ня Клі ма віц кі 
лі кё ра-га рэ лач ны за вод — гэ та пе ра да вое прад-
пры ем ства, на якім для вы пус ку пра дук цыі вы ка-
рыс тоў ва ец ца са мае су час нае 
аб ста ля ван не, але пры гэ тым 
за асно ву бя руц ца ста ра даў нія 
рэ цэп ту ры і во пыт, на за па ша-
ны за доў гую паў та ра ве ка вую 
гіс то рыю. Па гля дзім, чым жы-
ве прад пры ем ства сён ня.
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МОЦ НЫ БРЭНД МОЦ НЫ БРЭНД 
І ЯКАС НЫ МЕ НЕДЖ МЕНТІ ЯКАС НЫ МЕ НЕДЖ МЕНТ

ПРАЗМЕРНАЕ ЎЖЫВАННЕ АЛКАГОЛЮ ШКОДЗІЦЬ ЗДАРОЎЮ!

Га лоў ны ін жы нер ААТ «Клі ма віц кі 
лі кё ра-га рэ лач ны за вод» Аляк сандр 
НА ПРЭ ЕН КА рас каз вае, як пра хо дзі-
ла ма дэр ні за цыя прад пры ем ства і да 
якіх вы ні каў пры вя ла.

— Сён ня ўсе ка жуць аб ма дэр ні за-
цыі на ступ нае: больш за раб ляць, менш 
вы дат коў ваць і гэ так да лей. Як гэ та ад-
бы ва ец ца ў вас?

— На ша аб' яд нан не па ча ло ма дэр ні за-
цыю ў 2009 го дзе. Па вы ні ках аў ды тар-
скай пра вер кі мы па ста ві лі ў на ступ ным 
го дзе да дат ко вую італь ян скую ўста ноў-
ку для ачыст кі ва ды з на шых свід ра він. 
Так са ма мы ста лі змян шаць спа жы ван не 
га зу на вы твор часць пра дук цыі. Ра ней 
бы ло ка ля 9,6-9,8 м ку біч ных на 1 дал. Па 
су свет ных стан дар тах, нар маль ным рас-
хо дам га зу з'яў ля ец ца ка ля 6 м ку біч ных. 
У нас ця пер атрым лі ва ец ца 5,3-5,4 м ку-
біч ных. Ма дэр ні за цыя да зво лі ла прак тыч-

на ў два ра зы зні зіць энер га спа жы ван не. 
У гра шо вым вы ра жэн ні мы што ме сяц 
эка но мім ка ля 86 ты сяч до ла раў. Вы ра-
шы лі зні зіць кошт з да па мо гай зні жэн ня 
спа жы ван ня энер га рэ сур саў. Для гэ та га 
ма дэр ні за ва лі аб ста ля ван не, якое па ча-
ло пра ца ваць з част ко вым энер га збе ра-
жэн нем. Ва ўсіх ма дэр ні за ва ных част ках 
вы твор час ці мы змен шы лі спа жы ван не 
рэ сур саў і энер га нось бі таў. Цал кам аў та-
ма ты за ва лі тэх на ла гіч ны пра цэс. Уя ві це 
са бе: вы шы ня цэ ха — ка ля 27 мет раў, 
гэ та пя ці па вяр хо вае збу да ван не. Ка лі 
адзін ча ла век кі ра ваў бы роз ны мі апа-
ра та мі на роз ных па вер хах, то ён бы не 
змог гэ та га зра біць. Спа трэ бі лі ся б 2-3 
ча ла ве кі. А сён ня ўсё аў та ма ты за ва на. 
Ра бот нік ся дзіць у апе ра тар скай і ўсім 
кі руе з кам п'ю та ра. Вы стаў ля юц ца па-
ра мет ры, а да лей кам п'ю тар кі ра уе ўсім 
тэх на ла гіч ным пра цэ сам. Ма дэр ні за ва ны 
бы лі і лі ніі 70-80-х га доў. Італь ян ская лі-
нія дае маг чы масць вы пус ку звы чай най 

пра дук цыі. І яшчэ ад на лі нія да зва ляе 
пра ца ваць з рын кам — роз нае афарм-
лен не пра дук цыі.

— Які эфект ад эка но міі быў для лю-
дзей?

— Ка лі б ма дэр ні за цыі не бы ло, то не 
бы ло б ужо і гэ та га за во да. Па вя лі ча ны 
якасць ахо вы і ўмо ў пра цы. Ча ла век не 
атрым лі вае апра мень ван ня, не чуе шу му. 
Ра бот нік ся дзіць асоб на, у апе ра тар скай, 
і пра цуе з кам п'ю тар най тэх ні кай. Так са-
ма мы пра во дзі лі прэ мі ра ван не ра бот ні-
каў, якія ак тыў на ўдзель ні ча лі ў ма дэр-
ні за цыі. Укла лі ў яе ка ля 52 міль яр даў 
руб лёў. Тэр мін акуп ляль нас ці скла дае 
ка ля 5,5 го да. Гэ та лі чыц ца вель мі эфек-
тыў ным пра ек там.

— А як пра цу е це на экс парт?
— Ад экс пар ту на шай пра дук цыі мы 

атры ма лі ле тась ка ля 2 міль ё наў до ла раў. 
Пра ца ва лі з роз ны мі кра і на мі — Гер ма-
ні яй, Ра сі яй, Ка зах ста нам, Эс то ні яй, Літ-
вой, Лат ві яй. Без та ко га шы ро ка га рын ку 
сён ня не вы жыць. На на шай тэ ры то рыі не 
ха пае пра сто ры для раз віц ця. Та му мы 
мак сі маль на вы хо дзім на экс парт. А за-
меж ні кам трэ ба, каб бы ло тан на і якас на. 
На тое і бы ла на кі ра ва на ма дэр ні за цыя. А 
ўво гу ле скла да на пра ца ваць, бо паў сюль 
пад трым лі ва юць свай го вы твор цу. Ка лі 
па раў наць ак цы зы, то ў нас ка ля 9 еў ра, 
а, на прык лад, у Ка зах ста не толь кі 2,5. А 
мы зна хо дзім ся ў Адзі най эка на міч най 
пра сто ры. Ад нак у 2012 го дзе мы вель мі 
моц на вы рас лі — больш чым на 20%.

— Ад ча го за ле жыць по пыт на ва шу 
пра дук цыю?

— По пыт мае се зон ны ха рак тар. Та му 
мы ў па трэб ныя мо ман ты аль бо па вя ліч-
ва ем, аль бо змян ша ем вы твор часць.

— Як пра во дзіц ца кад ра вая па лі ты ка 
на прад пры ем стве? Чым за ах воч ва е це 
ра бот ні каў?

— Клі ма ві чы — гэ та не вя лі кі га ра док. 
І лю дзі ла яль на ста вяц ца да за во да як да 
пра ца даў цы. Мы не імк нём ся пе ра цяг нуць 
да ся бе ўжо га то вых спе цы я ліс таў з ін шых 
прад пры ем стваў. На ша па лі ты ка на кі ра-
ва на на вы хоў ван не сва іх ра бот ні каў. У 
Ма гі лё ве ёсць Уні вер сі тэт хар ча ван ня. Мы 
з ім вель мі шчыль на су пра цоў ні ча ем. Бя-
ром да ся бе тех но ла гаў, ме ха ні каў, май-
строў. На на шай ба зе яны прак ты ку юц ца, 
на ву ча юц ца. За апош нія тры га ды мы на-
ву чы лі 9 спе цы я ліс таў. І яны ста ра юц ца 
сю ды по тым раз мер ка вац ца. А ім мы ўжо 
пра да стаў ля ем жыл лё.

— У чым ба чы це да лей шае раз віц цё 
прад пры ем ства?

— Ня ма ме жаў дас ка на лас ці. Та му бу-
дзем па вы шаць якасць. А так са ма зні жаць 
са бе кошт. Аба вяз ко ва яшчэ па вя лі чым 
аў та ма ты за цыю. Уся на ша вы твор часць 
сер ты фі ка ва на. Бу дзем імк нуц ца да між-
на род ных стан дар таў, каб вый сці ста ла 
на між на род ны ры нак. Бы ла ўка ра нё на 
сіс тэ ма ІFS, без якой не ха це лі з на мі пра-
ца ваць у Гер ма ніі. Са ста маг чы мых ба лаў 
аў ды та ры са Сла ве ніі па ста ві лі нам 94.

— Чуў, што хо чуць ства рыць аб' яд-
нан не вы твор цаў ва ша га про фі лю. Як 
вы да гэ та га ста ві це ся?

— Раз мо вы аб гэ тым ідуць, але сён ня я 
не ба чу ба зы для та ко га аб' яд нан ня. Іс нуе 
сем буй ных і шмат ма лых прад пры ем-
стваў. Для та го, каб іх аб' яд наць, па трэб-
ны ад па вед ныя на ма ган ні. Тым больш 
пры аб' яд нан ні ка гось ці вы кі нуць. Ды і хто 
бу дзе кі ра ваць?

— У чым прын цып ва шай пра цы?
— Са мым га лоў ным у на шым імі джу 

па він на быць якасць.

Ле там 2010 го да на за вод зе змя ні-
ла ся кі раў ніц тва: па са ду ге не раль на-
га ды рэк та ра за няў Мі ка лай БЯЛ КО, 
пра даў жаль нік вя до май і па ва жа най 
ды нас тыі ві на ро баў. Яго баць ка, Мі-
ка лай Тра фі ма віч Бял ко, тры дзя сят-
кі га доў уз на чаль ваў мін скі «Крыш-
таль». Та му но вы ды рэк тар за во да 
ў Клі ма ві чах — са праўд ны пра фе-
сі я нал, ён ве дае спра ву «на скрозь». 
Не дзіў на, што пры ход но ва га кі раў-
ніц тва знач на ажы віў пра цу прад-
пры ем ства. Ды рэк тар па га дзіў ся 
ад крыць нам сак рэт пос пе ху:

— Я на ўлас ным во пы це ве даю: мар-
ка прад пры ем ства — гэ та перш за ўсё 
кар пат лі вая што дзён ная пра ца ўсіх ра-
бот ні каў. А кан чат ко вы вы нік — год ная 
пра дук цыя, у якасць якой кож ны ўно сіць 
сваю леп ту. А сак рэт пос пе ху — тра ды цыі 
і во пыт у спа лу чэн ні з су час ны мі тэх на-
ло гі я мі. Наш за вод — прад пры ем ства з 
ба га тай гіс то ры яй. З 1858 го да быў на-
за па ша ны вя лі кі во пыт па вы твор час ці 
ал ка голь най пра дук цыі, а ў апош нія га ды 
кам па нія зра бі ла тэх на ла гіч ны ры вок — 
сён ня тут вы ка рыс тоў ва юц ца са мыя су-
час ныя вы твор чыя тэх на ло гіі, ажыц цёў ле-
на тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не і аб ноў ле ны 
асар ты мент. Усё гэ та да зво лі ла за во ду 

ак тыў на раз ві вац ца і на ват у пе ры яд кры-
зі су па шы раць геа гра фію па ста вак, а так-
са ма пры во зіць вы шэй шыя ўзна га ро ды з 
між на род ных вы стаў і кон кур саў.

Мы зра бі лі стаў ку на рэа лі за цыю во пы-
ту і ідэй пра фе сі я на лаў — і гэ та ста ноў ча 

ад бі ла ся на пос пе хах прад пры ем ства: за 
апош нія па ру га доў Клі ма віц кі лі кё ра-га-
рэ лач ны за вод зве даў знач ныя зме ны 
і вый шаў на но вы ўзро вень раз віц ця з 
кан ку рэн та здоль най пра дук цы яй. Бы лі 
ўка ра нё ны но выя пра грэ сіў ныя ра шэн ні: 
ма дэр ні за ва на вы твор часць, за куп ле на і 
ўста ноў ле на су час нае аб ста ля ван не, аб-
ноў ле на лі ней ка пра дук цыі. Па лі ты ка кам-
па ніі змя ні ла ся: ця пер важ на не прос та 
на рошч ваць аб' ёмы вы твор час ці, а па ляп-
шаць якасць, па шы раць асар ты мент.

За вод па чаў на да ваць сур' ёз ную ўва гу 
тэх ніч на му пе ра ўзбра ен ню вы твор час ці і 
яе ўдас ка на лен ню. А мі ні маль ны ўдзел ча-
ла ве ча га фак та ру ў тэх на ла гіч ным пра цэ-
се га ран туе вы со кую і па ста ян ную якасць 
та ва ру: ад рас пра ца ва най рэ цэп ту ры тут 
не ад сту па юць ні на крок. Вы ні кам усёй 
ра бо ты па ма дэр ні за цыі мож на на зваць 
вы хад прад пры ем ства на но вы ўзро вень 
якас ці пра дук цыі.

Вель мі вя лі кую ўва гу мы на да ём не 
толь кі тэх ніч на му пе ра ўзбра ен ню, але 
і пра соў ван ню пра дук цыі. Спе цы я ліс ты 
ад дзе ла мар ке тын гу ра зам са служ бай 
га лоў на га тэх но ла га і вы твор чай ла ба-
ра то рыі пра цу юць над з'яў лен нем но вых 
ві даў пра дук цыі, зай ма юц ца по шу кам но-
вых пры ваб ных ві даў та ры. І за ня доў гі 
пе ры яд пра цы ўжо відаць вы нік: асар ты-
мент кар ды наль ным чы нам аб на віў ся, а 
тыя ві ды пра дук цыі і ўзо ры афарм лен ня, 
якія не ка рыс та лі ся по пы там, бы лі вы клю-
ча ныя з вы твор час ці. За мест іх з'я ві ла ся 
но вая пра дук цыя, якая ад па вя дае па тра-
ба ван ням су час на га рын ку і па трэ бам 
па куп ні коў. Усе гэ тыя ме ра пры ем ствы 
да зва ля юць прад пры ем ству не толь кі па-
шы раць рын кі збы ту, зай мац ца по шу кам 
па тэн цый ных парт нё раў, але і ак тыў на 
ўма цоў ваць свае па зі цыі на рын ку ў якас ці 
дзе ла во га парт нё ра.

Гіс то рыя прад пры ем ства
У 1852 го дзе на ма ляў ні чым уз бя рэж жы ра кі Лаб-

жан ка ня мец кія спе цы я ліс ты, па за ка зе па ме шчы ка 
Кар ла Ка мін ска га, па ча лі бу да ваць рэк ты фі ка цый ны 
за вод. Ме на ві та на ба зе гэ та га за во да і бы ло за сна-
ва на прад пры ем ства.

У пер шы год са вец кай ула ды за вод быў на цы я на лі-
за ва ны і пра цяг нуў пра цу. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 
прад пры ем ству не па шан ца ва ла: най больш каш тоў-
нае аб ста ля ван не да вай ны бы ло ад праў ле на ў тыл, 
а пры ад ступ лен ні аку пан ты вы вез лі рэк ты фі ка цый-
ныя апа ра ты. Усё ас тат няе аб ста ля ван не ўза рва лі. 
Сам жа бу ды нак аца леў, і з 1944-га па 1950 год іш ло 
ад наў лен не за во да. У ся рэ дзі не мі ну ла га ста год дзя 
тут ужо дзей ні ча лі цэх рэк ты фі ка цыі, цэх раз лі ву, 
ад дзя лен не пад рых тоў кі по су ду і лі кёр ны цэх.

За больш чым 150-га до вую гіс то рыю за вод у Клі ма-
ві чах на за па сіў ба га ты во пыт у вы твор час ці ал ка голь-
най пра дук цыі, змог за ха ваць і пры мно жыць леп шыя 
тра ды цыі. Дзя ку ю чы гэ та му сён ня прад пры ем ства ве-
да юць не толь кі ў рэс пуб лі цы, але і за яе ме жа мі.

На мес нік на чаль ні ка ла ба ра то рыі ААТ «Клі ма віц кі ЛГЗ» 
Тац ця на АГЕ Е ВА лі чыць, што на за вод зе пра цу юць са-
праўд ныя май стры:

— Лю дзі, якія зай ма юц ца гэ тым ня прос тым ра мяст вом, па-
він ны мець, перш за ўсё, та лент, пра фе сі я на лізм, упар тасць, 
эма цы я наль насць і азарт. За час свай го іс на ван ня — больш 
за 155 га доў — за вод не толь кі за ха ваў ста ра жыт ныя тра-
ды цыі і рэ цэп ту ры, але і пра фе сій на спа лу чае іх з апош ні мі 
тэх ніч ны мі да сяг нен ня мі. Вя лі кае зна чэн не пры вы ра бе пра-
дук цыі мае якасць ва ды. Та му на прад пры ем стве па ста ян на 
ідзе пра ца па ўдас ка на лен ні тэх на ла гіч ных пра цэ саў. Сён ня 

для ачыст кі піт ной ва ды вы ка рыс тоў ва юц ца філь тры абез-
жа лез ван ня, змяк чэн ня, зва рот на-асма тыч ная сіс тэ ма, а 
так са ма філь тры з вы ка ры стан нем ву га лю са шкар лу пі ны 
ка ко са вых арэ хаў. 

Для па ляп шэн ня якас ці сыравіны пра ве дзе на рэ кан струк цыя 
на Кас цю ко віц кім спірт за во дзе. На прад пры ем стве па ста ян на 
вя дзец ца стро гі кант роль за якас цю пра дук цыі, у тым лі ку ўва-
ход ны кант роль сы ра ві ны і ма тэ ры я лу, апе ра цый ны кант роль 
кож най пар тыі, якая вы пус ка ец ца. Вы пра ба ван ні пра вод зяц ца 
ў вы твор чай ла ба ра то рыі, якая акрэ ды та ва на на ад па вед насць 
па тра ба ван ням СТБ ИСО/МЭК 17025.

ГА ЛОЎ НАЕ — НЕ АБ' ЁМ

«СА СТА МАГ ЧЫ МЫХ БА ЛАЎ АЎ ДЫ ТА РЫ 
СА СЛА ВЕ НІІ ПА СТА ВІ ЛІ НАМ 94...»

Эта пы 
ма дэр ні за цыі
Спір тас хо ві шча ў 2010-2011 га ды 

бы ло ма дэр ні за ва на: фі зіч на і ма-
раль на са ста рэ лыя ёміс тас ці дэ ман-
та ва лі і за мя ні лі су час ны мі. Кас цю ко-
віц ка му спірт за во ду, які ўва хо дзіць у 
склад Клі ма віц ка га за во да, так са ма 
на да ец ца вя лі кая ўва га: яшчэ ў 2009 
го дзе там бы ла пра ве дзе на ма дэр ні-
за цыя бра га рэк ты фі ка цый най уста-
ноў кі, у чэр ве ні 2010-га — уве дзе на 
ў экс плу а та цыю но вае ва рач нае ад-
дзя лен не, ле тась у ве рас ні ад кры та 
но вае бра дзіль нае ад дзя лен не.

Ка пі таль ны ра монт свід ра ві-
ны глы бі нёй 174 мет ры ад быў ся ў 
жніў ні 2012 го да. У экс плу а та цыю 
бы ла ўве дзе на асоб ная но вая тра-
са ад свід ра ві ны да ўчаст ка роз лі-
ву. За мя ні лі і ас тат няе са ста рэ лае 
аб ста ля ван не на но вае і су час нае. 
Пас ля гэ та га якасць знач на па леп-
шы ла ся — бы ла атры ма на ва да з 
не аб ход ным со ле вым скла дам і вы-
со кі мі ар га на леп тыч ны мі ха рак та-
рыс ты ка мі.

Асноў ныя фак та ры, якія вы зна ча юць кан ку рэн та здоль-
насць пра дук цыі, — якасць і бяс пе ка.

Для за бес пя чэн ня якас ці пра дук цыі на Клі ма віц кім лі кё ра-
га рэ лач ным за вод зе ў 2001 го дзе бы ла ўка ра нё на і сер ты-
фі ка ва на сіс тэ ма ме недж мен ту якас ці на ўвесь асар ты мент. 
Та му пра дук цыя ад па вя дае па тра ба ван ням СТБ ІSO 9001. 
Ме недж мент якас ці да зво ліў ска ар ды на ваць дзей насць па 
кі раў ніц тве прад пры ем ствам. Ця пер да сяг ну та на гляд насць 
дзей нас ці прад пры ем ства праз дак лад ны, ла ка ніч ны, зруч-
ны для ўспры ман ня ана ліз і апі сан не.

У 2011 го дзе на прад пры ем стве бы ла ўка ра нё на і сер-
ты фі ка ва на сіс тэ ма кі ра ван ня бяс пе кай хар чо вай пра дук-
цыі на асно ве ана лі зу не бяс пек і кант роль ных кры тыч ных 

кро пак (ККТ) — сіс тэ ма НАССР. У 2013 го дзе яна бы ла 
па шы ра на на ўсю вы твор часць. У вы ні ку — па вя лі ча ны вы-
твор чы кант роль на роз ных эта пах тэх на ла гіч на га пра цэ су і 
змен ша на ве ра год насць вы пус ку не ад па вед най пра дук цыі. 
За бяс пе ча на якасць і бяс пе ка пра дук цыі на ўсім хар чо вым 
лан цуж ку (ад атры ман ня сы ра ві ны да кан чат ко ва га пра-
дук ту). Ука ра нен не сіс тэ мы НАССР да зво лі ла га ран та ваць 
спа жыў цам мак сі маль ную бяс пе ку, па шы рыць пры сут насць 
на ўнут ра ным рын ку, па вя лі чыць про да жы і па вы сіць кан-
ку рэн та здоль насць. Акра мя та го, прад пры ем ства ўка ра ні ла 
сіс тэ му ІFS на ад па вед насць па тра ба ван ням Між на род на га 
хар чо ва га стан дар ту, што да ло маг чы масць па шы рыць геа-
гра фію экс пар ту і па вя лі чыць па стаў кі.

БУ ДУ ЧЫ НЯ — ЗА БЯС ПЕЧ НАЙ ПРА ДУК ЦЫ ЯЙ

Вя ду чы тэх но лаг Свят ла на РО ГА ЛЕ ВА:
— Мы на мес цы не ся дзім. На да сяг ну тым не спы ня ем ся. 

Кан ку рэн цыя вель мі вя лі кая, та му па-ін ша му ў нас нель га. 
На за вод зе вель мі цэ няць ра бот ні каў. Умо вы для пра цы ство-
ра ны да стой ныя. Кож ны за пра цоў нае мес ца тры ма ец ца.

За вод што год пры мае ўдзел у мно гіх на цы я наль ных і за меж ных вы ста вах-дэ-За вод што год пры мае ўдзел у мно гіх на цы я наль ных і за меж ных вы ста вах-дэ-
гус та цы ях, кір ма шах і прэ зен та цы ях. І рэ гу ляр на зай мае пры за выя мес цы. Гэ та гус та цы ях, кір ма шах і прэ зен та цы ях. І рэ гу ляр на зай мае пры за выя мес цы. Гэ та 
па вы шае імідж за во да і яго пра дук цыі, да па ма гае ўпэў не на ад чу ваць ся бе на па вы шае імідж за во да і яго пра дук цыі, да па ма гае ўпэў не на ад чу ваць ся бе на 
ўнут ра ным і знеш нім рын ках.ўнут ра ным і знеш нім рын ках.

Пра дук цыя прад пры ем ства за ва ёў вае шмат лі кія ўзна га ро ды аж но з Пра дук цыя прад пры ем ства за ва ёў вае шмат лі кія ўзна га ро ды аж но з 
1994 го да. За гэ ты час атрымана без ліч ме да лёў, дып ло маў, Гран-пры. 1994 го да. За гэ ты час атрымана без ліч ме да лёў, дып ло маў, Гран-пры. 
Толь кі за апош ні час — больш за тры дзя сят кі ўзна га род:Толь кі за апош ні час — больш за тры дзя сят кі ўзна га род:

ЯКАСЦЬ ПА ЦВЯР ДЖА ЕЦ ЦА ЎЗНА ГА РО ДА МІ

Па лі ты ка кам па ніі 
змя ні ла ся: ця пер важ на 
не прос та на рошч ваць 
аб' ёмы вы твор час ці, 
а па ляп шаць якасць, 
па шы раць асар ты мент.

Ма дэр ні за цыя да зво лі ла 
прак тыч на ў два ра зы 
зні зіць энер га спа жы ван не. 
У гра шо вым вы ра жэн ні 
мы што ме сяц эка но мім 
ка ля 86 ты сяч до ла раў.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, Аляксандр ФУРСАЎ. Фота з архіва прадпрыемства.

ААТ «Клі ма віц кі 
лі кё ра-га рэ лач ны за вод»

ААТ «Клімавіцкі лікёра-гарэлачны завод», УНП 700103211.
Ліцэнзія Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі РБ 03220/81 
ад 24.04.2004 г. да 23.04.2014 г. 

�� два за ла тыя ме да лі і Гран-пры два за ла тыя ме да лі і Гран-пры 
«Мас коў ска га між на род на га «Мас коў ска га між на род на га 
кон кур су спір тоў»;кон кур су спір тоў»;

�� за ла ты і ся рэб ра ны ме да лі за ла ты і ся рэб ра ны ме да лі 
на «Між на род ным дыгустацыйным на «Між на род ным дыгустацыйным 
кон кур се алкагольнай прадукцыі», кон кур се алкагольнай прадукцыі», 
а таксама сярэбраны медаль а таксама сярэбраны медаль 
на «Міжнародным дыгустацыйным на «Міжнародным дыгустацыйным 
кон кур се «Лепшая гарэлка» ў межах кон кур се «Лепшая гарэлка» ў межах 
выставы «Пра дэкс па-2014» у Маск ве;выставы «Пра дэкс па-2014» у Маск ве;

�� тры дып ло мы на кон кур се-тры дып ло мы на кон кур се-
дэ гус та цыі «ГУСТ-2013»;дэ гус та цыі «ГУСТ-2013»;

�� 2 Гран-пры і тры дып ло мы 2 Гран-пры і тры дып ло мы 
на на род ным кон кур се дэ гус та цыі на на род ным кон кур се дэ гус та цыі 
«Чэм пі ён Гус ту» пад час Пра дэкс па-2013;«Чэм пі ён Гус ту» пад час Пра дэкс па-2013;

�� дып лом дып лом 
на VІІ уні вер саль най на VІІ уні вер саль най 
вы ста ве-кір ма шы вы ста ве-кір ма шы 
«Ліс та пад»;«Ліс та пад»;

�� 3 за ла тыя 3 за ла тыя 
і ся рэб ра ны ме да лі, і ся рэб ра ны ме да лі, 
Гран-пры Між на род най Гран-пры Між на род най 
вы ста вы «Ві но-га рэл ка 2013», вы ста вы «Ві но-га рэл ка 2013», 
г. Со чы;г. Со чы;

�� 2 за ла тыя і 2 ся рэб ра ныя 2 за ла тыя і 2 ся рэб ра ныя 
ме да лі Між на род на га дэ гус та цый на га ме да лі Між на род на га дэ гус та цый на га 
кон кур су «Ял та. За ла ты Гры фон»;кон кур су «Ял та. За ла ты Гры фон»;
�� пе ра мо гі ў Рэс пуб лі кан скім пе ра мо гі ў Рэс пуб лі кан скім 
кон кур се спа жы вец кіх пе ра ваг кон кур се спа жы вец кіх пе ра ваг 
«Пра дукт го да 2012» і шмат ін шых.«Пра дукт го да 2012» і шмат ін шых.

ПА СТА ЯН НАЕ ЎДАС КА НА ЛЕН НЕ


