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ПРЫЙ ШЛІ І ЗА СТА ЛІ СЯ
Асноў ныя тэх на ла гіч ныя ўчаст кі за во да — вы твор-

часць на рых то вак, збор азва рач ныя апе ра цыі, ачыст ка 
па верх ні ме та ла кан струк цый і на ня сен не ла ка фар ба-

вых па крыц цяў — укамплектаваны су час ным вы со ка-
пра дук цый ным аб ста ля ван нем. А вось кас цяк пра цоў-
на га ка лек ты ву мно гія га ды не мя ня ец ца.

На чаль нік цэ ха №1 Мі ха іл ЦІ ЦЯН КОЎ:
— Я прый шоў у ад дзел кад раў з сяб ра мі ў жніў ні 1971 

го да. Адзін з нас пай шоў на звар ку, а з дру гім сяб рам мы 
ад пра ца ва лі не каль кі га доў рэз чы ка мі ме та лу ў на рых-
тоў чым цэ ху — ра ней быў та кі асоб ны цэх... Мы ра зам 
пра ца ва лі, ра зам жы лі ў ін тэр на це. Нам бы ло і зруч на, і 
ня сум на. І не як ад ра зу ад чу ла ся ці ка васць да пра цы. Да-
вя ло ся рас клад ваць ме тал пад раз мет ку, пры маць з-пад 
раз мет кі, свід ра ваць, каб пад рых та ва ны на мі «паў фаб ры-
кат» пе ра даць да лей на збор ку.

Пра цу еш па чар ця жах, а та му ве да еш, для якіх аб' ек-
таў пры зна ча ны кан струк цыі. Я аса біс та пры клаў ру ку і 
да вы ра бу кан струк цый «Кур га на Сла вы», і да чашы з 
алім пій скім аг нём...

У 1977 го дзе я на два га ды па ехаў пра ца ваць у Ірак. 
Ка лі вяр нуў ся, мя не пры зна чы лі май страм на рых тоў ча га 
ўчаст ка. Да лей стаў стар шым май страм та го ж участ ка, 
паз ней стар шым май страм участ ка збо развар кі, на мес-
ні кам на чаль ні ка цэ ха №1. І вось ужо 26 га доў пра цую 
на чаль ні кам цэ ха.

Ста міць пра ца мо жа та го, хто зай ма ец ца не сва ёй спра-
вай, ад бы вае па він насць. Я та ко га ні ко лі не ад чу ваў. Сён ня ў 
ма ім цэ ху пра цу юць 85 ча ла век. Фак тыч на кож ны трэ ці ра бот-
нік ад пра ца ваў на за вод зе звыш 20 га доў. Па сту по ва лю дзі 
сы хо дзяць на пен сію, але мы ра ды, што пры хо дзяць но выя 
спе цы я ліс ты. У нас ад мыс ло выя ўмо вы пра цы, доб рае спец-
адзен не. Два га ды та му бы ло ўста ля ва на но вае зва рач нае 
аб ста ля ван не за меж най вы твор час ці. За раз вы кон ва ем на ім 
за каз для на ва по лац ка га наф та пе ра пра цоў ча га за во да.

На чаль нік цэ ха №2 Ма рат ЖЫ ЛІН СКІ:
— У 2004 го дзе я ад ра зу прый шоў у гэ ты цэх май страм 

збо развар кі. Пра ца ваў ужо да та го на ін шых за во дах, а 
та му пра ца мне, што на зы ва ец ца, бы ла зна ё мая. Праз 
не каль кі га доў я стаў на чаль ні кам участ ка, по тым на мес-
ні кам на чаль ні ка цэ ха. І вось ужо хут ка год, як я пра цую 
на чаль ні кам цэ ха.

У на шым цэ ху 70 ча ла век. Мы за пра ша ем і ма ла дых 
спе цы ліс таў, якім у лю бым вы пад ку трэ ба бу дзе пад ву-
чыц ца не па срэд на на прад пры-
ем стве... Вы кон ва ем за ка зы, якія 
па тра бу юць асаб лі вых стан дар таў 
якас ці, а так са ма не стан дарт ныя, 
па вы ша най скла да нас ці. На пра-
ця гу гэ та га ле та па він ны вы ра біць 
ка ля 500 тон ме та ла кан струк цый 
для «Наф та на».

У нас са мае ма ла дое пад раз дзя-
лен не на за вод зе, ся рэд ні ўзрост 
ра бот ні каў — 36 га доў. Ёсць уні-
каль ныя спе цы я ліс ты. Наш 30-га-
до вы Ігар Анісь ко віч — леп шы ў 
рэс пуб лі цы ся род элект ра звар шчы-
каў у на мі на цыі «Паў аў та ма тыч ная 
звар ка ў ася род дзі ахоў на га га зу» 
— за няў на сё лет нім між на род ным 
кон кур се элект ра звар шчы каў у Пе-
кі не 3-е мес ца! У кон кур се ўдзель ні-
ча лі звыш 200 ча ла век з 12 кра ін.

На мес нік на чаль ні ка цэ ха ахоў ных пакрыццяў і ад-
груз кі Яў ген АМЕЛЬ Я НО ВІЧ:

— На гэ тай па са дзе я тры га ды, а на огул у цэ ху пра-
цую ўжо дзе сяць га доў. Прый шоў ад ра зу пас ля служ бы ў 
вой ску іза лі роў шчы кам па гід ра іза ля цыі ме на ві та ў гэ ты 
цэх. Не ка то рыя на вы кі ў мя не бы лі, так што я хут ка стаў 
бры га дзі рам іза лі роў шчы каў, а по тым вы ра шыў атры маць 
спе цы яль насць «Эка но мі ка і кі ра ван не прад пры ем ствам» 
у Між на род ным гу ма ні тар ным эка на міч ным ін сты ту це. 

Пас ля гэ та га я стаў ужо 
на мес ні кам на чаль ні ка 
цэ ха. У на шым цэ ху 
сён ня пра цу юць ра-
бот ні кі, ся рэд ні ўзрост 
якіх — 25-45 га доў. Ка-
лек тыў да во лі друж ны, 
асаб лі вай ця куч кі кад-
раў ні ко лі не бы ло. Кож-
ны год прак тыч на кож-
ны наш ра бот нік па вы-
шае ква лі фі ка цыю без 
ад ры ву ад вы твор час ці, 
не па срэд на на прад-
пры ем стве. Тое, што 
вы раб ля ец ца ў пер шых 
двух цэ хах, мы фар бу-
ем і ад гру жа ем. Вы кон-
ва ем у тым лі ку за ка зы 
для кра ін СНД.

Пры за вод зе пра цуе ста ло вая. Стра вы 
прапануюцца кла січ ныя, але за тое раз на-
стай ныя і пры га та ва ныя з ду шой. Так што ў 
абе дзен ны час тут анш лаг. Пе ра ку сіць за хо-
дзяць не толь кі су пра цоў ні кі прад пры ем ства, 
але і ўсе ах вот ныя. Яны ка жуць, што іх за да-
валь ня юць су ад но сі ны кошт-якасць.

— У на шай ста ло вай рас пра цоў ва ец-
ца шмат страў, у тым лі ку ды ет хар ча ван-
не, — рас каз вае за гад чы ца вы твор час ці 
ста ло вай Ган на ДЗЯ РЫ БА. — На бы ва ем 
ай чын ную га род ні ну, мя са, ры бу. Я аса біс-
та рас пра цоў ваю і рэ цэп ты страў, і ме ню. 
Асар ты мент заў сё ды пад трым лі ва ем вя лі кі. 
На гар нір — і буль бя ное пю рэ, і дра ні кі, і роз-
ныя ка шы, і фа со ля стру ко вая... З мяс ных 
страў — шні ца лі, кат ле ты, за пе ча ная сві ні на. 

Ба га ты асар ты мент і пер шых страў. Ле там, 
вя до ма, пра па ну ем ха лад ні кі. Лю дзей у нас 
заў сё ды шмат, па коль кі за хо дзяць на абед 
не толь кі ра бот ні кі за во да. Вод гу кі пра на шу 
кух ню толь кі ста ноў чыя. І та му, што смач на, 
і та му, што вы бар страў ёсць. Бяс плат на 
ра бот ні кі за во да за бяс печ ва юц ца пра фі-
лак тыч ным хар ча ван нем. Акра мя та го, на 
хар ча ван не кож на га ра бот ні ка вы дат коў-
ва ец ца 20 ты сяч руб лёў, якія па га ша юц ца 
не па срэд на пры апла це абе ду. А ся рэд ні 
кошт ком лекс на га абе ду скла дае ўся го ка ля 
30 ты сяч руб лёў.

ПА ПРА ЦА ВАЎ — ПАД СІЛ КУЙ СЯ
У праф са юз най ар га ні за цыі за во да, якую 

скла дае боль шасць ра бот ні каў, вы ра ша юць 
не толь кі вы твор чыя і фі нан са выя пы тан ні, 
але і ар га ні зу юць ак тыў ны, раз на пла на вы 
ад па чы нак. Так, пад час што га до вых спар тыў-
ных спа бор ніц тваў і спар та кі яд, якія пра хо-
дзяць у роз ныя се зо ны го да, ка ман ды прад-
пры ем ства вы сту па юць па та кіх ві дах спор ту, 
як ва лей бол, пла ван не, у тым лі ку ся мей нае, 
лыж ныя гон кі, на столь ны тэ ніс, стрэль бы, 
біль ярд, дартс. Пра вод зяц ца і ўнут ры за вод-
скія спа бор ніц твы па шаш ках, шах ма тах, 
біль яр дзе, на столь ным тэ ні се і да ртсе.

Ся род фі лі ялаў за вод зай мае пры за выя 
ка манд ныя мес цы. Дарэчы, зборная каман-
да ААТ «ПРАМТЭХМАНТАЖ» з удзелам 
нашых спартсменаў заняла сёлета 
першае месца па лёгкай атлетыцы 
сярод будаўнічых арганізацый.

Ёсць на тэ ры то рыі за во да і маг чы-
масць пад трым лі ваць ся бе ў вы дат най 
фі зіч най фор ме. Дзей ні чае трэ на жор-
ная за ла, ба сейн, са ўна.

— Аб са лют ная боль шасць ра бот-
ні каў за во да — чле ны праф са юз най 
ар га ні за цыі, — тлу ма чыць на чаль нік 
фі нан са ва-ка мер цый на га ад дзе ла, 
стар шы ня пра фка ма Кан стан цін КА-
МЯ НЕЦ КІ. — У нас адзін з узор ных ка-
лек тыў ных да га ва роў ся род будаўнічых 

прад пры ем стваў. Сы хо дзя чы на пен сію, той, 
хто ад пра ца ваў звыш 20 га доў, атрым лі-
вае ад на ра зо вую вы пла ту — ма тэ ры яль ную 
да па мо гу ў па ме ры 6-8 ся рэд няме сяч ных 
за роб каў, у за леж нас ці ад коль кас ці ад пра-
ца ва ных га доў. Да га вор ахоп лі вае са мыя 
шы ро кія са цы яль ныя га ран тыі.

Праф са юз ная ар га ні за цыя рэ гу ляр на 
пра па нуе ра бот ні кам удзел у па езд ках па 
Бе ла ру сі і бліз кім за меж жы. Апош няя на ша 
па езд ка — па сла ву тых бе ла рус кіх мяс-
ці нах. На бы ва ем так са ма бі ле ты на цыр-
ка выя па ка зы, тэ ат раль ныя па ста ноў кі, 
спар тыў на-ма са выя ме ра пры ем ствы. Пры 
гэтым у асноўным уліч ва юц ца па жа дан ні 
са мо га ка лек ты ву.

АД ША ШАК ДА ПА ДА РОЖ ЖАЎ
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Леп шы ў рэс пуб лі цы ся род элект ра звар шчы каў у на мі на цыі 
«Паў аў та ма тыч ная звар ка ў ася род дзі ахоў на га га зу» 

Ігар АНІСЬ КО ВІЧ.

8 жніў ня ў Па лац чы гу нач ні каў 
на свя точ ны кан цэрт 
бу дуць за про ша ны не толь кі 
ра бот ні кі прад пры ем ства, 
але і 62 ве тэ ра ны, якія 
ад пра ца ва лі на прад пры ем стве 
звыш 20 га доў і ця пер 
зна хо дзяц ца на за слу жа ным 
ад па чын ку. Усе атры ма юць 
він ша ван ні і па да рун кі. 
Да юбі лей най да ты па ба чыць 
свет і гіс та рыч ная кні га.

ААТ «ПРА МТЭХ МАН ТАЖ» — ААТ «ПРА МТЭХ МАН ТАЖ» — 
ад на з найбуй нейшых бу даў ні ча-ман таж ных ад на з найбуй нейшых бу даў ні ча-ман таж ных 
ар га ні за цый Бе ла ру сі, ува хо дзіць у 50 най больш ар га ні за цый Бе ла ру сі, ува хо дзіць у 50 най больш 
па спя хо вых ак цы я нер ных та ва рыст ваў кра і ны.па спя хо вых ак цы я нер ных та ва рыст ваў кра і ны.

АПОРААПОРА
ме та ла кан струк цый ме та ла кан струк цый 
аснову для новабудоўляў,аснову для новабудоўляў,


