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АПОРА
металаканструкцый
аснову для новабудоўляў,
ААТ «ПРАМТЭХМАНТАЖ» —
адна з найбуйнейшых будаўніча-мантажных
арганізацый Беларусі, уваходзіць у 50 найбольш
паспяховых акцыянерных таварыстваў краіны.

ПРЫЙШЛІ І ЗАСТАЛІСЯ

Начальнік цэха №1 Міхаіл ЦІЦЯНКОЎ:
— Я прыйшоў у аддзел кадраў з сябрамі ў жніўні 1971
года. Адзін з нас пайшоў на зварку, а з другім сябрам мы
адпрацавалі некалькі гадоў рэзчыкамі металу ў нарыхтоўчым цэху — раней быў такі асобны цэх... Мы разам
працавалі, разам жылі ў інтэрнаце. Нам было і зручна, і
нясумна. І неяк адразу адчулася цікавасць да працы. Давялося раскладваць метал пад разметку, прымаць з-пад
разметкі, свідраваць, каб падрыхтаваны намі «паўфабрыкат» перадаць далей на зборку.
Працуеш па чарцяжах, а таму ведаеш, для якіх аб'ектаў прызначаны канструкцыі. Я асабіста прыклаў руку і
да вырабу канструкцый «Кургана Славы», і да чашы з
алімпійскім агнём...
У 1977 годзе я на два гады паехаў працаваць у Ірак.
Калі вярнуўся, мяне прызначылі майстрам нарыхтоўчага
ўчастка. Далей стаў старшым майстрам таго ж участка,
пазней старшым майстрам участка зборазваркі, намеснікам начальніка цэха №1. І вось ужо 26 гадоў працую
начальнікам цэха.
Стаміць праца можа таго, хто займаецца не сваёй справай, адбывае павіннасць. Я такога ніколі не адчуваў. Сёння ў
маім цэху працуюць 85 чалавек. Фактычна кожны трэці работнік адпрацаваў на заводзе звыш 20 гадоў. Паступова людзі
сыходзяць на пенсію, але мы рады, што прыходзяць новыя
спецыялісты. У нас адмысловыя ўмовы працы, добрае спецадзенне. Два гады таму было ўсталявана новае зварачнае
абсталяванне замежнай вытворчасці. Зараз выконваем на ім
заказ для наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода.

Асноўныя тэхналагічныя ўчасткі завода — вытвор- вых пакрыццяў — укамплектаваны сучасным высокачасць нарыхтовак, зборазварачныя аперацыі, ачыстка прадукцыйным абсталяваннем. А вось касцяк працоўпаверхні металаканструкцый і нанясенне лакафарба- нага калектыву многія гады не мяняецца.

Намеснік начальніка цэха ахоўных пакрыццяў і адНачальнік цэха №2 Марат ЖЫЛІНСКІ:
грузкі Яўген АМЕЛЬЯНОВІЧ:
— У 2004 годзе я адразу прыйшоў у гэты цэх майстрам
— На гэтай пасадзе я тры гады, а наогул у цэху празборазваркі. Працаваў ужо да таго на іншых заводах, а
цую ўжо дзесяць гадоў. Прыйшоў адразу пасля службы ў
таму праца мне, што называецца, была знаёмая. Праз
войску ізаліроўшчыкам па гідраізаляцыі менавіта ў гэты
некалькі гадоў я стаў начальнікам участка, потым намесцэх. Некаторыя навыкі ў мяне былі, так што я хутка стаў
нікам начальніка цэха. І вось ужо хутка год, як я працую
брыгадзірам ізаліроўшчыкаў, а потым вырашыў атрымаць
начальнікам цэха.
спецыяльнасць «Эканоміка і кіраванне прадпрыемствам»
У нашым цэху 70 чалавек. Мы запрашаем і маладых
у Міжнародным гуманітарным эканамічным інстытуце.
спецылістаў, якім у любым выпадку трэба будзе падвуПасля гэтага я стаў ужо
чыцца непасрэдна на прадпрынамеснікам начальніка
емстве... Выконваем заказы, якія
цэ ха. У на шым цэ ху
патрабуюць асаблівых стандартаў
сён ня пра цу юць раякасці, а таксама нестандартныя,
ботнікі, сярэдні ўзрост
павышанай складанасці. На праякіх — 25-45 гадоў. Кацягу гэтага лета павінны вырабіць
лектыў даволі дружны,
каля 500 тон металаканструкцый
асаблівай цякучкі каддля «Нафтана».
раў ніколі не было. КожУ нас самае маладое падраздзяны год практычна кожленне на заводзе, сярэдні ўзрост
ны наш работнік павыработнікаў — 36 гадоў. Ёсць унішае кваліфікацыю без
кальныя спецыялісты. Наш 30-гаадрыву ад вытворчасці,
довы Ігар Аніськовіч — лепшы ў
не па срэд на на прадрэспубліцы сярод электразваршчыпрыемстве. Тое, што
каў у намінацыі «Паўаўтаматычная
вырабляецца ў першых
зварка ў асяроддзі ахоўнага газу»
двух цэхах, мы фарбу— заняў на сёлетнім міжнародным
Лепшы ў рэспубліцы сярод электразваршчыкаў у намінацыі
ем і адгружаем. Выконконкурсе электразваршчыкаў у Пе«Паўаўтаматычная зварка ў асяроддзі ахоўнага газу»
ваем у тым ліку заказы
кіне 3-е месца! У конкурсе ўдзельніІгар АНІСЬКОВІЧ.
для краін СНД.
чалі звыш 200 чалавек з 12 краін.

ПАПРАЦАВАЎ — ПАДСІЛКУЙСЯ
Пры заводзе працуе сталовая. Стравы
прапануюцца класічныя, але затое разнастайныя і прыгатаваныя з душой. Так што ў
абедзенны час тут аншлаг. Перакусіць заходзяць не толькі супрацоўнікі прадпрыемства,
але і ўсе ахвотныя. Яны кажуць, што іх задавальняюць суадносіны кошт-якасць.
— У на шай сталовай распрацоўваецца шмат страў, у тым ліку дыетхарчаванне, — расказвае загадчыца вытворчасці
сталовай Ганна ДЗЯРЫБА. — Набываем
айчынную гародніну, мяса, рыбу. Я асабіста распрацоўваю і рэцэпты страў, і меню.
Асартымент заўсёды падтрымліваем вялікі.
На гарнір — і бульбяное пюрэ, і дранікі, і розныя кашы, і фасоля струковая... З мясных
страў — шніцалі, катлеты, запечаная свініна.

Багаты асартымент і першых страў. Летам,
вядома, прапануем халаднікі. Людзей у нас
заўсёды шмат, паколькі заходзяць на абед
не толькі работнікі завода. Водгукі пра нашу
кухню толькі станоўчыя. І таму, што смачна,
і таму, што выбар страў ёсць. Бясплатна
работнікі завода забяспечваюцца прафілактычным харчаваннем. Акрамя таго, на
харчаванне кожнага работніка выдаткоўваецца 20 тысяч рублёў, якія пагашаюцца
непасрэдна пры аплаце абеду. А сярэдні
кошт комлекснага абеду складае ўсяго каля
30 тысяч рублёў.

8 жніўня ў Палац чыгуначнікаў
на святочны канцэрт
будуць запрошаны не толькі
работнікі прадпрыемства,
але і 62 ветэраны, якія
адпрацавалі на прадпрыемстве
звыш 20 гадоў і цяпер
знаходзяцца на заслужаным
адпачынку. Усе атрымаюць
віншаванні і падарункі.
Да юбілейнай даты пабачыць
свет і гістарычная кніга.

АД ШАШАК ДА ПАДАРОЖЖАЎ
У прафсаюзнай арганізацыі завода, якую
складае большасць работнікаў, вырашаюць
не толькі вытворчыя і фінансавыя пытанні,
але і арганізуюць актыўны, разнапланавы
адпачынак. Так, падчас штогадовых спартыўных спаборніцтваў і спартакіяд, якія праходзяць у розныя сезоны года, каманды прадпрыемства выступаюць па такіх відах спорту,
як валейбол, плаванне, у тым ліку сямейнае,
лыжныя гонкі, настольны тэніс, стрэльбы,
більярд, дартс. Праводзяцца і ўнутрызаводскія спаборніцтвы па шашках, шахматах,
більярдзе, настольным тэнісе і дартсе.
Сярод філіялаў завод займае прызавыя
камандныя месцы. Дарэчы, зборная каманда ААТ «ПРАМТЭХМАНТАЖ» з удзелам
нашых спартсменаў заняла сёлета
першае месца па лёгкай атлетыцы
сярод будаўнічых арганізацый.
Ёсць на тэрыторыі завода і магчымасць падтрымліваць сябе ў выдатнай
фізічнай форме. Дзейнічае трэнажорная зала, басейн, саўна.
— Абсалютная большасць работнікаў завода — члены прафсаюзнай
арганізацыі, — тлумачыць начальнік
фінансава-камерцыйнага аддзела,
старшыня прафкама Канстанцін КАМЯНЕЦКІ. — У нас адзін з узорных калектыўных дагавароў сярод будаўнічых
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прадпрыемстваў. Сыходзячы на пенсію, той,
хто адпрацаваў звыш 20 гадоў, атрымлівае аднаразовую выплату — матэрыяльную
дапамогу ў памеры 6-8 сярэднямесячных
заробкаў, у залежнасці ад колькасці адпрацаваных гадоў. Дагавор ахоплівае самыя
шырокія сацыяльныя гарантыі.
Прафсаюзная арганізацыя рэгулярна
прапануе работнікам удзел у паездках па
Беларусі і блізкім замежжы. Апошняя наша
паездка — па славу тых беларускіх мясцінах. Набываем таксама білеты на цыркавыя паказы, тэатральныя пастаноўкі,
спартыўна-масавыя мерапрыемствы. Пры
гэтым у асноўным улічваюцца пажаданні
самога калектыву.

Святлана БАРЫСЕНКА, Дзімітрый ГУШЧЫНСКІ.

