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ЦЫТАТА ДНЯ

Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА,
старшыня Палаты
прадстаўнікоў:

«Дагавор аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза
плануецца ўнесці ў Палату
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі не раней
за лістапад-снежань 2014-га
(пакуль канкрэтныя тэрміны сказаць не магу), зараз ён
прапрацоўваецца нашымі міністэрствамі і ведамствамі.
Гэта вельмі сур'ёзны і аб'ёмны
дагавор. Падчас сесіі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі
і Расіі ў Брэсце са старшынёй
Дзяржаўнай думы РФ Сяргеем
Нарышкіным была дасягнута
дамоўленасць, што пасля таго, як дагавор паступіць у Палату прадстаўнікоў і Дзярждуму, ён будзе ратыфікаваны
сінхронна. Дарэчы, навукоўцы і практыкі палічылі, што
стварэнне ЕАЭС павялічыць
сукупны валавы прадукт трох
краін да 2030 года прыкладна
на $900 млрд».
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Тым, хто лічыць, што
камбайнер — справа аніяк
не жаночая, раім завітаць
у КСУП «Абарона краіны»
Рэчыцкага раёна, каб
пераканацца ў адваротным.
Наталля Бракарэнка працуе
ў адным экіпажы з бацькам
і са сваімі абавязкамі
спраўляецца нароўні
з мужчынамі. І першыя
поспехі ў хлебаробскай
справе ўжо ёсць: старшыня
Гомельскай абласной
арганізацыі Беларускага
саюза жанчын Галіна Пашэд
спецыяльна прыязджала
да Наталлі на поле,
каб падбадзёрыць дзяўчыну,
пажадаць поспехаў
і ўручыць падарунак —
хлебапечку.

Фота БЕЛТА.

Памяць,
захаваная
майстрам

ЗБОЖЖА
З ЖАНОЧЫХ
РУК

 Дзяржаўны інтарэс

НАДЗЕЙНАЯ АПОРА
С

ёння Мінскі завод тэхналагічных
металаканструкцый — гэта адно з вядучых айчынных прадпрыемстваў, якое вырабляе будаўнічыя
металічныя канструкцыі, тэхналагічныя металаканструкцыі, рэзервуары і
тэхналагічныя трубаправоды для прадпрыемстваў машынабудаўнічага комплексу, будаўнічай індустрыі, хімічнай і
нафтаперапрацоўчай прамысловасці,
дрэваапрацоўчай галіны.
Сілы работнікаў завода тэхналагічных металаканструкцый задзейнічаны
на шэрагу значных айчынных аб'ектаў.
Напрыклад, у Маларыцкім раёне Брэсцкай вобласці, дзе буду ец ца за вод
«Кварцмелпрам». Або ў Івацэвічах, Мастах, Барысаве, Віцебску і Рэчыцы, дзе
мадэрнізуюцца заводы дрэваапрацоўчай галіны. А яшчэ на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе, дзе ў апошнія гады таксама актыўна праводзіцца
пераўзбраенне, а таксама наваполацкім
«Нафтане», дзе работы вядуцца ў цесным супрацоўніцтве з харватамі. Актыўна мадэрнізуюцца цукровыя заводы,
якім патрабуюцца і металічныя, і тэхналагічныя канструкцыі, рэзервуары.

НЕТЫПАВАЯ
ВЫТВОРЧАСЦЬ
Дырэктар Мінскага завода тэхналагічных металаканструкцый Іван
КРЭНЦЬ:
— ААТ «ПРАМТЭХМАНТАЖ» — гэта восем мантажных упраўленняў і два
прамысловыя прадпрыемствы. Наш
завод — адно з прамысловых прадпрыемстваў. Другое такое размяшчаец ца ў Ма гі лё ве. Тры ман таж ныя
ўпраўленні знаходзяцца ў сталіцы, астатнія — у Брэсце, Гродне, Віцебку,
Са лі гор ску і на ват Турк ме ні ста не.
«ПРАМТЭХМАНТАЖ», калі коратка —
гэта мантаж і выраб будаўнічых, сталёвых канструкцый для вытворчых
аб'ек таў і аб'ек таў грамадзянскага
прызначэння. Акрамя таго, гэта і мантаж спецыяльнага тэхналагічнага абсталявання. Менавіта наш філіял вырабляе
будаўнічыя, тэхналагічныя канструкцыі, сталёвыя рэзервуары.
Вытворчасць у нас асаблівая. Усё ж такі
будаўніцтва вядзецца па індывідуальных
праектах. А праекты, якія нам прапануюц-

ца — гэта ўвасабленне фантазіі архітэктара,
які жадае ўбачыць гэтую фантазію ў рэальным аб'екце. Аб'ект пры гэтым павінен быць
не проста прыгожым і адметным, але і функцыянальным. Прадугледзець усё гэ8
та — у тым ліку наша задача...

