
25 лютага 2015 г. 7МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

Та кія ма тэ ры я лы пе ра ўзы хо дзяць па сва-
іх спа жы вец кіх якас цях звы чай ную цэг лу: 
даў га веч насць, ніз кая цеп ла пра вод насць, 
вы со кая гу ка іза ля цыя, улас ці васць ства-
раць у па мяш кан нях спры яль ны клі мат і 
кам форт, пад трым лі ваць ап ты маль ную 
віль гот насць і па вет ра ны аб мен, што да-
зва ляе сце нам «ды хаць». Як до каз гэ тых 
пе ра ваг тое, што на За ха дзе на 80% да мы 
ўзво дзяц ца з па ры за ва ных ке ра міч ных бло-
каў. Яны на 30% ляг чэй шыя, чым звы чай ная 
пус та це лая цэг ла, што за бяс печ ва ец ца тэх-
на ла гіч най пус та той і по рыс тай струк ту рай 
«це ла вы ра бу». Гэ та да ся га ец ца за кошт 
вы ка ры стан ня апі лак. У пра цэ се зга ран ня 
пад час аб паль ван ня яны ства ра юць па вет-
ра ныя бур бал кі і па вя ліч ва юць коль касць 
по раў. У вы ні ку цеп ла іза ля цый ныя ўлас ці-
вас ці вы ра баў па вя ліч ва юц ца ў 2,5 ра за.

Вы ка ры стан не па ры за ва ных бло каў вы-
твор час ці Ра даш ко віц ка га ке ра міч на га за-
во да знач на зні жае ца ну квад рат на га мет ра 
жыл ля. За кошт мен шай шчыль нас ці мож на 
вы пус каць раз на стай ную па ты пе і па ме ры 
пра дук цыю, у тым лі ку і буй ных па ме раў, 
якія пе ра вы ша юць аб' ём звы чай най цэг лы 
ў 15 ра зоў, што дае маг чы масць пры бу даў-
ніц тве па вя ліч ваць тэм пы клад кі ў 3 ра зы і 
ска ра ціць спа жы ван не рас тво ру ў 3–5 ра-
зоў. Вы ра бы з па ры за ва най цэг лы да во лі 
тры ва лыя і да зва ля юць уз во дзіць шмат па-
вяр хо выя аб' ек ты з ня су чы мі сце на мі. За-
мест шмат рад най клад кі цэг лы пра ду гледж-
ва ец ца но вы, больш прос ты тып: даў жы ня 
цэг лы ад па вя дае таў шчы ні ня су чай сця ны. 
Акра мя та го, сця на з парызаванага ма тэ-

ры я лу мо жа быць у два ра зы тан чэй шая за 
скла дзе ную са звы чай най цэг лы, па коль кі 
пры вы ка ры стан ні буй на фар мат ных бло каў 
у 12 ра зоў ска ра ча ец ца коль касць «маст коў 
хо ла ду». У гэ тым вы пад ку ня ма па трэ бы і ў 
да дат ко вай цеп ла іза ля цыі, а больш лёг кая 
ва га сцен спра шчае кан струк цыі фун да мен-
та: ён ста но віц ца на 10–15% тан ней шым.

Асноў ны аб' ём пра дук цыі за во да на кі-
роў ва ец ца на бу даў ніц тва жы лых шмат па-
вяр хо вых і вы шын ных бу дын каў. Яшчэ ў 
2007 го дзе ў ста ліч ным мік ра ра ё не Уруч ча 
па бу да ва на два 20 па вяр хо ві кі з па ры за-
ва най цэг лы. А пер шы бу ды нак па но вай 
тэх на ло гіі з'я віў ся ў Мін ску, не па да лё ку 
ад пло шчы імя Ка лі ні на. Вы ра бы за во да 

ка рыс та юц ца по пы там і ў ін ды ві ду аль ных 
за бу доў шчы каў. І вар та ска заць, што ці ка-
васць да па ры зы ва най ке ра мі кі ўзрас тае. 
Ка лі ра ней да но вай пра дук цыі бу даў ні кі 
пры гля да лі ся, асця рож ні ча лі, то ця пер яна 
не мае па трэ бы ў рэ кла ме. Пры чым по пыт 
на пра дук цыю па вя ліч ва ец ца не толь кі на 
ай чын ным рын ку, але і ў Ра сіі, Літ ве, Поль-
шчы, Гер ма ніі. І сён ня мож на з упэў не нас цю 
сцвяр джаць, што гэ ты сце на вы ма тэ ры ял — 
ма тэ ры ял бу ду чы ні — на бы вае ўсё боль шую 
па пу ляр насць ва ўсім све це.

Вы ка рыс тоў ва ец ца ён і пры ўзвя дзен ні 
аб' ек таў са цы яль на га і куль тур на га пры-
зна чэн ня, дзі ця чых да школь ных і школь-
ных, ме ды цын скіх уста ноў, у тым лі ку і та кіх 
знач ных для кра і ны, як спар тыў ны комп лекс 
«Мінск-Арэ на», но вы бу ды нак му зея гіс то-
рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ма тэ ры ял бу ду чы ні 
Так на зы ваюць спа жыў цы пра дук цыю вы твор час ці

Ра даш ко віц ка га ке ра міч на га за во да 
Вы твор час цю ке ра міч най цэг лы з бес пе ра пын ным цык лам у Бе ла ру сі зай ма ец ца не каль кі 
прад пры ем стваў. Але паль му пер шын ства ў гэ тай га лі не тры мае ад кры тае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Ра даш ко віц кі ке ра міч ны за вод». Яго пра дук цыю доб ра ве да юць не толь кі ў на шай 
кра і не, але і за яе ме жа мі. Асноў най пе ра ва гай прад пры ем ства з'яў ля ец ца тое, што тут упер шы ню 
ў кра і не асво і лі вы пуск прак тыч на ўсіх іс ну ю чых і за па тра ба ва ных у бу даў ніц тве ма тэ ры я лаў: 
ма ло га, ся рэд ня га і буй но га па ме раў з па ры за ва ным ча рап ком ты пу Роrоtоn.
Сён ня прад пры ем ства вы пус кае і тра ды цый ную ке ра міч ную цэг лу не каль кіх ві даў, ак тыў на 
на рошч вае аб' ёмы ке ра міч ных сце на вых парызаваных ма тэ ры я лаў. Іх асар ты мент да во лі шы ро кі.

МЕР КА ВАН НІ СПА ЖЫЎ ЦОЎ АБ ПРА ДУК ЦЫІ 
РА ДАШ КО ВІЦ КА ГА КЕ РА МІЧ НА ГА ЗА ВО ДА:

Свят ла на КА ЛЯ ДОЎ СКАЯ, г. Ба ра на ві чы:
— Мы жы лі ў ад на па ка ё вай ква тэ ры стан дарт на га па нэль на га до ма, ста ла цес на, ка лі на-

ра дзі ла ся дру гое дзі ця, вы ра шы лі бу да ваць ін ды ві ду аль ны дом. Але як, якія ма тэ ры я лы вы-
браць — во пы ту ў бу даў ніц тве ні я ка га. Сяб ры па ра і лі звяр нуць ува гу на бло кі з па ры за ва най 
цэг лы ра даш ко віц кіх вы твор цаў. Не па мы лі лі ся. Ужо дру гі год мы жы вём ва ўласным ка тэ джы, 
дзе цёп ла, утуль на, ды і бу даў ніц тва абы шло ся на мно га тан ней, чым з ін шых ма тэ ры я лаў.

Ала КАЗ ЛОЎ СКАЯ, Ба ра на віц кі ра ён:
— З та кой цэг лы па бу да ва лі дом мае баць кі. І ка лі я вый шла за муж і вы ра шы лі з му жам 

аб за вес ці ся сва ім жыл лём, то вы бра лі ме на ві та па ры за ва ную ке ра мі ку Ра даш ко віц ка га ке ра-
міч на га за во да. Не шка ду ем. Бу да ваць дом з та кіх ма тэ ры я лаў эка на міч на вы гад на. Ра зам з 
тым, сце ны з та кой цэг лы тры ва лыя, зні жа юць шум і за трым лі ва юць цяп ло.

ПРА ДУК ЦЫЯ ЗА ВО ДА СЕР ТЫ ФІ КА ВА НА ПА БЕ ЛА РУС КІХ, ПРА ДУК ЦЫЯ ЗА ВО ДА СЕР ТЫ ФІ КА ВА НА ПА БЕ ЛА РУС КІХ, 
РА СІЙ СКІХ І ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ СТАН ДАР ТАХ.РА СІЙ СКІХ І ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ СТАН ДАР ТАХ.

ЯЕ ЯКАСЦЬ ПА ЦВЯР ДЖА ЕЦ ЦА ШМАТ ЛІ КІ МІ ЎЗНА ГА РО ДА МІЯЕ ЯКАСЦЬ ПА ЦВЯР ДЖА ЕЦ ЦА ШМАТ ЛІ КІ МІ ЎЗНА ГА РО ДА МІ
� Дып лом пе ра мож цы «Най леп шы бу даў ні чы пра дукт го да — 2014» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь на рын ку 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі 2014» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2014» 
� Дып лом пе ра мож цы «Най леп шы бу даў ні чы пра дукт го да — 2013» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь на рын ку 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі 2013» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2013» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2012» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь на рын ку 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі — 2011» 
� Дып лом «Най леп шы бу даў ні чы пра дукт го да — 2011» 
� Лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2011» 
� Дып лом «Най леп шая на ва цыя го да ў га лі не бу даў ніц тва — 2009» 
� Прад пры ем ства пры зна на най леп шай кам па ні яй го да на Між на род ным 

фо ру ме іна ва цый ных жыл лё вых пра ек таў у Маск ве.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Ды рэк тар ААТ «Ра даш ко віц кі ке ра міч ны за вод» Алег МІ ШЧАН КА.

НА ВАТ СЦЕ НЫ «ДЫ ХА ЮЦЬ»

Да рэ чы, з та го ча су (лю та га 
2009 го да), як прад пры ем ства 
ўзна ча ліў но вы кі раў нік Алег Сяр-
ге е віч Мі шчан ка, ма дэр ні за цыю 
пра вод зяць за ўлас ныя срод кі.

У мі ну лым го дзе на бы лі два 
па груз чы кі ка рэй скай фір мы 
HYАNDАІ і па груз чык ня мец кай 
фір мы STІHL. Гэ та ад на з най леп-
шых ма шын у Еў ро пе, што пра цуе 
на га зе, вель мі эка на міч ная ў экс-
плу а та цыі і эка ла гіч ная. Ле тась 
ку пі лі і за пус ці лі но вую аў та ма-
ты за ва ную лі нію для ўпа коў кі га-
то вай пра дук цыі. Пры чым вы ка-
рыс тоў ва ец ца не прос та стрэйч-
лен та, а так зва ная стрэйч-хут. 
Яна элас тыч ная, доб ра сцяг вае 
цаг лі ны, па кет атрым лі ва ец ца 
да во лі шчыль ным і тры ва лым. 
Ме на ві та да та кой упа коў кі схі ля-
юц ца і за ход нія вы твор цы. Зу сім 
па ін ша му ў но вым «адзен ні» вы-
гля дае і пра дук цыя: пры ваб на, з 

ла га ты пам прад пры ем ства. Свое-
асаб лі вы шарм на дае і фір мен ны 
аран жа вы ко лер, яр кі, кід кі. Ма-
быць, толь кі сля пы не за ўва жыць 
ма шы ны з вы ра ба мі Ра даш ко віц-
ка га ке ра міч на га за во да.

Да дам, што ўвод аў та ма тыч-
на га комп лек су да зво ліў па вя-
лі чыць пра дук цый насць пра цы, 
част ко ва ад мо віц ца ад руч ной 
пра цы, а так са ма за бяс пе чыў 
эс тэ тыч ны вы гляд і якасць упа-
коў кі ў ад па вед нас ці з па тра ба-
ван ня мі экс пар та а ры ен та ва най 
пра дук цыі.

Асноў ны ры нак збы ту ў Бе ла-
ру сі — Мінск і Мін ская воб ласць, 
экс парт — у Маск ву, Мас коў скую і 
Ка лі ніг рад скую воб лас ці Ра сіі.

На чаль нік цэ ха па вы твор час ці 
цэг лы Ігар Га рэ лік пра цуе ў ак цы-
я нер ным та ва рыст ве з 1985 го-
да. «За апош ні час з пры хо дам 
но ва га крэ а тыў на га, твор ча га 

ды рэк та ра прад пры ем ства не па-
зна валь на змя ні ла ся, — лі чыць 
ён. — За ку пі лі шмат су час на га 
аб ста ля ван ня: но вы прэс ня мец-
кай вы твор час ці, уста ля ва лі ра-
ба ты за ва ную лі нію пакеціроўкі, 
мяр ку ец ца ар га ні за ваць па слой-
ную сад ку і зды ман не пра дук цыі. 
Мы пра цу ем не на склад, а пад 
кан крэт ныя за ка зы, за яў кі збі рае 
мар ке тын га вая служ ба».

У цэ ху, да рэ чы, пра цу юць ра-
бо чыя шы ро ка га про фі лю, якія 
ва ло да юць су меж ны мі пра фе сі-
я мі. І ў не прад ба ча ным вы пад ку 
мо гуць за мя ніць ка ле гу.

На прад пры ем стве імк нуц ца 
заў сё ды кро чыць на пе ра дзе ін-
шых і ра біць усё для даб ра бы ту 
лю дзей.

На раз ві тан не мы на ве да лі за-
вод скую ста ло вую, па гу та ры лі з 
ты мі, хто тут абе даў:

— Мы за да во ле ны якас цю хар-
ча ван ня. Ме ню раз на стай нае: са-
ла ты, ма лоч ныя пра дук ты, су пы, 
мяс ныя вы ра бы з гар ні рам, кам-
по ты, со кі. Сло вам, на лю бы густ. 
Ра зам з тым абе ды абы хо дзяц ца 
ня до ра га, па коль кі кі раў ніц тва 
кам пен суе 30% іх кош ту. А ў бу-
фе це мож на на быць усе не аб ход-

ныя пра дук ты пад за каз. Вель мі 
зруч на: па да ро зе са зме ны не 
трэ ба за хо дзіць у ма га зі ны.

— У апош нія два ме ся цы ста-
ло вая вый шла на пры быт ко вую 
ра бо ту, — кан ста та ва ла На тал ля 
Бяр коў ская. — Пры цяг ну лі больш 
клі ен таў, зна чыць, па вя лі чы лі ся і 
аб' ёмы пры га та ван ня блюд.

У па сёл ку прад пры ем ства мае 
свой ма га зін, які пра па ноў вае як 
пра дук ты хар ча ван ня, так і бы та вую 
і ра дыё тэх ні ку. Тут мож на па за пі се 
ўзяць усё не аб ход нае да зар пла-
ты. А буй на га ба рыт ную тэх ні ку — у 
рас тэр мі ноў ку на тры ме ся цы.

Тут га то вую пра дук цыю змя шча юць у ахоў ную по лі эты ле на вую ўпа коў ку і ад праў ля юць на ад гру зач ную пля цоў ку.
Фо та апа рат  зняў за пра цай апе ра та раў Дзміт рыя СУ РУ ДУ і Аляк санд ра ЛЯ ХА.

АПЯ РЭ ДЗІЦЬ ЧАС АПЯ РЭ ДЗІЦЬ ЧАС 
— Мы па ста ян на пра цу ем над удас ка на лен нем якас ці сва іх вы ра баў. Без гэ та га вель мі 

цяж ка пра ца ваць на рын ку ў су час ных умо вах, дзе вы со кая кан ку рэн цыя ся род вы твор-
цаў, ка лі спа жы вец стаў вель мі па тра ба валь ным. Але та кую сі ту а цыю мы прад ба чы лі і 
мэ та на кі ра ва на іш лі шля хам ма дэр ні за цыі, тэх ніч на га пе ра ўзбра ен ня вы твор час ці, што 
да зво лі ла стаць най леп шы мі ся род ана ла гіч ных прад пры ем стваў кра і ны і вый сці на за-
меж ныя рын кі, — га во рыць га лоў ны ін жы нер Аляк сандр Яло вік.

Зда ва ла ся б, мож на і спы ніц ца, пе рад ых нуць: за вод аў та ма ты за ва ны па апош нім сло ве 
тэх ні кі, тут ста біль нае фі нан са вае ста но ві шча — рэн та бель ны, пры быт ко вы. Але кі раў ніц-
тва ра зу мее, што трэ ба пра ца ваць на апя рэ джан не. У пры ват нас ці на за вод зе за ку пі лі і 
ўста на ві лі бе гу ны вель мі вя до ма га ў све це вы твор цы і па стаў шчы ка аб ста ля ван ня — іс-
пан скай фір мы VЕRDЕS. Гэта дасць маг чы масць ад мыс ло ва пе ра меш ваць склад ні кі, што 
па сту па юць на фар моў ку, па вы шаць іх пе ра пра цоў ку, што паў плы вае на якасць кан чат-
ко ва га пра дук ту. Спе цы яль на для но ва га аб ста ля ван ня ўзвя лі пра стор нае па мяш кан не. 
Рас па ча лі бу доў лю ў ве рас ні мі ну ла га го да, а ўжо хут ка мяр ку юць увес ці ў дзе ян не. Та кіх 
рэ корд на ка рот кіх тэр мі наў уда ло ся да сяг нуць дзя ку ю чы плён на му су пра цоў ніц тву са 
сва і м даў ні м парт нё ра м — Ма ла дзе чан скім прад пры ем ствам «Спец буд ме ха ні за цыя». 
Тут важ на і тое, што за вод дае ра бо ту і маг чы масць за ра біць сва ім, мяс цо вым. А яшчэ 
вель мі важ на, што пад час пра вя дзен ня тэн да ру яны ака за лі ся най леп шы мі і па ца не, і па 
якас ці, чым ін шыя ўдзель ні кі.

— Но вае аб ста ля ван не за куп ля ем толь кі шля хам ад кры тых тэн да раў, — кан ста туе 
на мес нік ды рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо це і эка но мі цы На тал ля Бяр коў ская. — І кож ны 
раз шмат ах вот ных у іх удзель ні чаць. Так што, ёсць з ка го вы бі раць.

АБ СТА ЛЯ ВАН НЕАБ СТА ЛЯ ВАН НЕ
ТОЛЬ КІ ЗА МЕЖ НАЕ ТОЛЬ КІ ЗА МЕЖ НАЕ 

За вод вырабляе цэглу, выкарыстоўваючы замежнае абсталяванне. За апош нія тры га ды 
ў вы ні ку ма дэр ні за цыі ўста ноў ле на аб ста ля ван не та кіх вя до мых фір маў, як фран цуз скія 
Сеrіс, Сlеіа, гер ман ская Реtеrsеn, італь ян скія Bосеdі і Mеssеrsі, япон ская Fаnuk. Яго вы ка-
ры стан не да зво лі ла знач на змен шыць стра ты цяп ла, рас ход га зу на вы твор часць цэг лы, 
што пры вя ло да зні жэн ня са бе кош ту і ўста наў лен ня ад пуск ной ца ны на па ры за ва ную ке-
ра мі ку на ўзроў ні кош ту га за сі лі кат ных бло каў, па леп шыць якасць пра дук цыі. Важ на і тое, 
што на за вод зе ёсць свой транс парт, які па за ка зе да ста віць спа жыў цам лю бую коль касць 
пра дук цыі ў зруч ны для іх час.

Га лоў ны ін жы нер Аляк сандр ЯЛО ВІК.

Га лоў ны бух гал тар Галіна ФРАНЦКЕВІЧ.

Ва дзі цель па груз чы ка Юрый ФІ ЛОН пра цуе на пля цоў цы га то вай пра дук цыі.

Га лоў ны тэх но лаг На талья Кар няй чук
і апе ра тар Ягор Аў ся ні каў

на ўчаст ку фар моў кі.
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