ПАДАРАЖАННЕ БУДАЎНІЦТВА WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней
ЖЫЛЛЯ ДЛЯ ЧАРГАВІКОЎ
СЁЛЕТА БУДЗЕ НЯЗНАЧНЫМ,

Родная газета на роднай мове

а потым — плаўным і эканамічна
абгрунтаваным
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Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 жніўня накіруецца з
візітам у Рэспубліку Казахстан, дзе на працягу бліжэйшых некалькіх дзён адбудуцца нефармальныя сустрэчы і нефармальны саміт
кіраўнікоў дзяржаў АДКБ. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе
беларускага лідара.
Плануецца, што ў ходзе перагавораў будуць абмеркаваны актуальныя пытанні міжнароднага парадку дня, а таксама сітуацыя на
прасторы АДКБ.
Пасля завяршэння работы ў Казахстане Аляксандр Лукашэнка
зробіць афіцыйны візіт у Дзяржаву Катар.

УСТАНОЎЛЕНЫЯ

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ,
НБ РБ З 11.08.2011 Г. (ДЛЯ Б/Н РАЗЛІКАЎ)

1 долар ЗША.............5 010,00
1 еўра ........................7 200,37
1 латвійскі лат ........10 136,57
1 літоўскі літ..............2 083,16

1 чэшская крона .......... 298,10
1 польскі злоты ........1 752,48
1 расійскі рубель ......... 170,95
1 украінская грыўня .... 627,95

«Хатняя ферма»
маладога
заатэхніка
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КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ДЛЯ БЕЗНАЯЎНЫХ РАЗЛІКАЎ

ЦЭНТРАБАНК РФ

USD .......................29,3065
10 UAH ..................36,7042
10000 BYR ............58,4843
EUR .......................42,0285

С

КОНЧЫЎШЫ аграрны каледж, Алена Мініч прыехала ў вёску Кукава працаваць заатэхнікам-селекцыянерам. СВК «Дубнякі» выдзеліла маладому
спецыялісту асобны дом на адной з новых вуліц аграгарадка. Цяпер Алена
працягвае завочнае навучанне ў Гродзенскім аграрным універсітэце. А ў знак
сваёй прыязнасці да абранай прафесіі калекцыянуе фігуркі рагуль.
Ганцавіцкі раён.

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч запатрабаваў павысіць
якасць і канкурэнтаздольнасць тэхнікі, што выпускаецца ААТ «БелАЗ».
Адпаведнае патрабаванне ён агучыў учора ў час наведвання прадпрыемства, перадае БЕЛТА.
«Калі не прымаць меры, то ў 2012 годзе і наступных гадах БелАЗ страціць свае канкурэнтаздольныя якасці», — лічыць прэм'ер-міністр. Паводле
слоў Міхаіла Мясніковіча, прадукцыя, што выпускаецца БелАЗам, сёння не
намнога адрозніваецца па кошце ад замежных канкурэнтаў. «Калі раней
гэта было два разы і больш, то цяпер гэта адрозненне 15-20 працэнтаў», —
канстатаваў ён. Акрамя таго, беларуская кар'ерная тэхніка крыху ўступае
імпартным аналагам і па якасці.
«Калі вы не перастроіцеся ў гэтым годзе, то ў 2012 годзе рынкі зоймуць
іншыя — амерыканцы, японцы», — сказаў прэм'ер, ставячы задачу перад
кіраўніцтвам прадпрыемства. Пры гэтым Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што ў
2009 годзе попыт на кар'ерную тэхніку быў вельмі малы, яе ніхто не купляў,
у 2010 годзе пачалося некаторае ажыўленне на рынку, а ў бягучым годзе
вырас попыт на цяжкую тэхніку. Менавіта на гэта і павінны арыентавацца
айчынныя вытворцы. «Асноўнымі канкурэнтнымі паказчыкамі павінны быць
цана, якасць і сэрвіс», — падкрэсліў ён. Важна не толькі развіваць вытворчасць кар'ерных самазвалаў, але і нарошчваць аб'ёмы запчастак да гэтай
тэхнікі. «Усе проста абураны тым, што не хапае запчастак. Калі іх не будзе,
рынак проста згорнецца. І гэта важна ўлічваць», — дадаў кіраўнік урада.

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.
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АКЦЭНТ — НА ЯКАСЦЬ

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
Ў БЛІЖЭЙШЫЯ ДНІ НАВЕДАЕ
З ВІЗІТАМІ КАЗАХСТАН І КАТАР

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
КЛЕШЧУКА..

Учора пра гэта ў Нацыянальным прэс-цэнтры паведаміў міністр
архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Анатоль НІЧКАСАЎ.
Сёлета ў пачатку года перад будаўнічай галіной была пастаўлена
задача ўвесці ў эксплуатацыю 7,5 млн квадратных метраў жылля.
Пэўныя падзеі на валютным рынку прымушаюць спецыялістаў крыху
карэктаваць распрацаваныя раней планы.
Міністр адзначыў, што для асобаў з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў сёлета неабходна пабудаваць 3,1 млн квадратных метраў
жылля. Гэтыя аб'ёмы жылля будуць абавязкова ўведзены ў эксплуатацыю. А вось што тычыцца ўзвядзення камерцыйнага жылля і індывідуальнага будаўніцтва, то на сітуацыю па гэтых напрамках міністэрства
можа паўплываць толькі ўскосна. Так, за першае паўгоддзе сёлета ў
краіне было ўведзена ў эксплуатацыю 2,6 млн кв. жылля, што адпавядае 70,5 працэнта ад задання на гэты перыяд. Аналіз вынікаў паўгоддзя паказвае, што рэальна ў краіне будзе пабудавана прыкладна
каля 7 млн кв. жылля.
Так, у не вельмі простых эканамічных умовах будаўнічай галіне
будзе, мабыць, складана вытрымліваць усе запланаваныя паказчыкі.
Цяпер чаргавікоў турбуе галоўнае пытанне — кошт будаўніцтва.
Вядома, што сёлета на жыллёвае будаўніцтва запланавана патраціць 9,4 трлн рублёў крэдытных рэсурсаў, з якіх 8,6 трлн рублёў
прыпадае на долю льготных крэдытаў. Зразумела, што павялічэння
бюджэтнага фінансавання па лініі будаўніцтва жылля з дзяржпатрымкай не будзе. Гэта значыць, што будаўнікі вымушаны працаваць у
даволі жорсткіх грашовых рамках. Каб стабілізаваць кошт будаўніцтва жылля, будаўнічым арганізацыям знізілі накладныя выдаткі, увялі
абмежаванне рэнтабельнасці па выпуску будаўнічых матэрыялаў. За
першае паўгоддзе рост індэкса будаўніча-мантажных работ склаў усяго 8—10 працэнтаў. Запланавана, што індэкс БМР будзе павялічвацца
прыкладна такімі ж тэмпамі і ў другім паўгоддзі.
Спецыялісты падлічылі, што цяпер сярэдні кошт будаўніцтва квадратнага метра жылля для чаргавіка складае 460 долараў у эквіваленце. Нагадаю, што напрыканцы года летась будаўніцтва жыллёвага
квадрата каштавала прыкладна 601 USD, калі такое
жыллё будавалася з дзяржаўнай падтрымкай.

ЖНІЎНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР

«СПОРАЎСКІЯ СЕНАКОСЫ»
ВЫЗНАЧЫЛІ ЛЕПШЫХ
У Бярозаўскім раёне прайшоў чарговы чэмпіянат па ручным
сенакашэнні «Спораўскія сенакосы».
За гонар называцца лепшымі касцамі змагалася восем камандаў, па два чалавекі ў кожнай. Надвор'е на гэты раз паспрыяла
ўдзельнікам спаборніцтваў, дзень выдаўся сонечны. А ўчасткі для
касьбы, як заўсёды, выбіраліся складаныя. Дыстанцыю трэба было
ісці, як мінімум, па калена ў вадзе. Барацьба была напружанай, але
чэмпіянат ёсць чэмпіянат, ён закліканы вызначыць лепшых. Першае
месца заняла каманда з Бярозы — «Картузіяне», другое — касцы
з заказніка «Выганашчанскі», трэцяе — супрацоўнікі Спораўскага
заказніка. У індывідуальным першынстве лепшым прызнаны Васіль
Новік, другім — Віктар Здановіч, абое з «Картузіян», трэцяе месца
заняў Ілья Ярмаловіч, работнік «Выганашчанскага».
Сёлета арганізатары заснавалі шэраг спецыяльных прызоў за
ўдзел у гэтым цікавым спаборніцтве. Так, мінчане атрымалі прыз
як самая яркая каманда, а касцы з грамадскай арганізацыі «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» — за волю да перамогі. А вось прыз глядацкіх сімпатый аднадушна аддалі эколагу з Германіі Анет Тыле.
Мініяцюрную дзяўчыну не спужалі ні цяжкая каса, ні боты 44-га
памеру, якія ёй давялося абуць.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Конкурсный управляющий
КДУП «Сморгонский завод пищевых продуктов» – УП «ДжиЭс плюс» (WWW.gsplus.by) –
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 14.09.2011г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3, оф. 2304
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА (на повышение начальной цены)
по продаже имущественного комплекса завода единым лотом,
в состав которого входят следующие капитальные строения и имущество:
ЛОТ № 1: Цех сухого картофельного пюре,
трансформаторная, проходная галерея – 4113,3
кв. м; Картофелехранилище № 5 – 2608,1 кв.м;
Канализационная насосная станция № 2 –
124,4 кв. м; Приемник картофеля – 379,7 кв. м;
Очистные сооружения дождевых вод – 138,8 кв. м;
Насосная станция второго подъема –194 кв. м;
Насосная гидротранспортных вод – 30,2 кв. м;
Отстойник гидротранспортных вод – 2662,5 кв. м;
Весовая 25 тонн – 108,6 кв. м; Приемник картофеля № 2; Резервуары с фильтрами; Пожарный резервуар № 2 объемом 305 куб. м;
Склад – 1081,9 кв. м, с кирпичным карамельным цехом, кирпичным соковым цехом, террасой; Квасильно-засолочный пункт – 328,2 кв. м;
Квасильно-засолочный пункт – 823,7 кв. м; Навес для хранения сырья – 388 кв. м; Весовая
10 тонн – 55,4 кв. м; Котельная – 792 кв. м;
Консервный цех – 3759,7 кв. м; Теплица – 262,2
кв. м; Административное здание – 720,1 кв. м;
Гараж для машин – 424,3 кв. м, с эстакадой;
Склад готовой продукции сушильного цеха –
523,4 кв. м, с навесом; Пристройка к сушильному
цеху с навесом – 584,8 кв. м; Кузница – 11,3 кв. м;
Установка для мазутоснабжения – 81,6 кв. м;
Склад ГСМ № 2 – 41,2 кв. м; Пожарный резервуар № 1 объемом 305 куб. м; Емкость – 41,6 кв. м;
Емкость – 135,9 кв. м; Емкость – 52,6 кв. м;

Емкость – 85,2 кв. м; Емкость – 40,6 кв. м; Пожарное депо – 264,6 кв. м; Мазутонасосная –
23,6 кв. м; Покрытия, Канализационная сеть,
Линии электропередачи, Тепловые сети, Водопроводная сеть, Мазутопровод, Зеленые
насаждения (плодоносящие яблони), Ограждения; Трансформатор ТМН 4000/35/6.
Начальная цена лота № 1 составляет
2 095 320 000 рублей. Задаток составляет
209 532 000 рублей. Шаг торгов составляет
104 766 000 рублей.
Имущественный комплекс расположен
в Гродненской области, Сморгонский район,
д. Солы, ул. Социалистическая, 54 на территории общей площадью 17,1972 га, разделенной
на три земельных участка. Через территорию
проходит действующий участок железной дороги. Имеется электричество, водоснабжение и
газовое отопление практически всех зданий.
В сети Интернет более подробная информация
с планом застройки территории завода,
имеющихся сетей, иной информации на:
http://gsplus.by/blocks/posts/130/
Прием заявок по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3, оф. 2304 с даты настоящей
публикации до 13.09.2011 г. с 9.00 до 18.00,
здесь же ознакомление с составом лота и

др. сведениями, формой заявки, договоров и др. документов. Телефон в г. Минске:
8(017)2046870. Оплата задатка производится
с даты настоящей публикации до 13.09.2011 г.
на р/с КДУП «Сморгонский завод пищевых
продуктов» № 3012205980013 в ОАО «Белагропромбанк» отд. в г. Сморгонь, код 460,
УНП 590340550.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
приобретения имущественного комплекса по
сравнению с предложениями других участников. Заключение договора купли-продажи
имущественного комплекса осуществляется
в течение 10 рабочих дней со дня проведения
торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи оплачивает цену за минусом
внесенного задатка. Участникам, не признанными победителями, задаток возвращается в
безналичной форме в течение 5 банковских
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Способ уведомления участников об
итогах торгов: в день торгов, публично.
В случае заявки одного участника на аукцион ему будет предложено приобрести выставляемый лот № 1 по начальной цене плюс
5 (пять) процентов.

Прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер»

«ЗНАЙСЦІ нас даволі проста.
Убачыце з чыгуначнага вакзала
высачэзныя трубы — вось і
крочце туды», — патлумачылі
нам па тэлефоне на заводзе
«Крычаўцэментнашыфер»,
зразумела, перад нашым візітам
на прадпрыемства.
Мы і пакрочылі. І трапілі
ў самы што ні ёсць батанічны сад.
Ну, калі і не ў зусім батанічны,
то ў сапраўдныя аранжарэі з іх
багатым духмяным
шматквеццем — ружамі, лілеямі,
рамонкамі — дакладна. Шчыра
сказаць, такога багацця кветак,
якія займалі вялізную плошчу
вакол будынка заводакіраўніцтва,
у якіх ён проста патанаў,
мы раней, перад падобнымі
ж адміністрацыйнымі ўстановамі,
не сустракалі, хоць многім нельга
адмовіць у адпаведных
памкненнях. Нават сталічны
спецыялізаваны «Зелянбуд»
у гэтым плане насамрэч уступае.
Зразумела, фотакарэспандэнт
тут жа расчахліла свой апарат
(не была б яна фотакарэспандэнтам ды яшчэ жанчынай)
і кінулася да гэтых кветкавых
плантацый. «Э, ды за такую
магчымасць атрымаць такія
прыгожыя кадры плаціць
трэба», — сказаў мужчына
ў рабочай спяцоўцы, які тут жа,
следам за намі, падышоў
да заводакіраўніцтва.
Гэта, як аказалася, быў дырэктар,
і, зразумела, ён жартаваў.
Але мы ўжо паспелі прыйсці
да адназначнай высновы:
калі гэтак прыгожа,
у кветках, жывуць —
значыць, няблага жывуць...
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ЗАВОД-ГІГАНТ ПРАЦУЕ,
ЗАВОД-ГІГАНТ БУДУЕЦЦА
— Каб гэта было менавіта
так, — сказаў кіраўнік прадпрыемства, — але ж ледзь зводзім
канцы з канцамі.
— І гэта з такімі цэнамі на цэмент, — заўважылі мы, маючы
на ўвазе тыя цэннікі, якія ставяць
цяпер у гаспадарчых крамах. Напрыклад, у добра вядомай для
многіх мінчан «Магістралі» па
Маскоўскай шашы, непадалёк
ад Мінска, дзе за 50-кілаграмовы мяшок портландцэменту 500
Д20 назвалі наступную цану —
79 тысяч рублёў.
— А вы пацікаўцеся ў іншых
спе цы я ліс таў прад пры ем ства
менавіта нашымі цэнамі...
Мы пацікавіліся. Такім чынам,
адпускная цана на той жа портландцэмент маркі 500 Д20 там
наступная: 20 067 рублёў за 50кілаграмовы мяшок (без ПДВ).
Параўнаем... Спецыялісты таксама зазначылі: пры ўсёй запатрабаванасці цэменту — гэтага,
як яго часам называюць, хлеба
будаўнічай індустрыі (наконт той
жа яго запатрабаванасці можна
было меркаваць і па даўжэзнай
чарзе аўтамабіляў, што прыехалі
на завод па цэмент), «Крычаўцэментнашыфер» працуе практычна «па нулях». Адным словам,
пры цяперашніх выдатках на
энергарэсурсы, якія рэзка ўзраслі апошнім часам (напрыклад,
за тысячу кубоў газу на заводзе
плацяць больш за 300 долараў),
адпускная цана на цэмент, несумненна, уступае ў тэмпах гэтага
росту, што, адпаведна, балюча
б'е па эканоміцы прадпрыемства. Затое, як таксама расказалі
спецыялісты, няблага адчуваюць
сябе ў цяперашніх умовах менавіта прадстаўнікі гандлю (няхай
нават будзе так: асобныя прадстаўнікі). Ужо тут жа, у Крычаве,
у прыватным гаспадарчым магазіне, які знаходзіцца побач з заводам і бярэ ў яго той жа цэмент,
апошні, паводле слоў спецыялістаў, каштуе па 60 тысяч рублёў
за 50-кілаграмовы мяшок. І зноў
параўнаем... Словам, вось такія,

так бы мовіць, грымасы свабоднага рынку: нехта робіць, а нехта
на гэтым зарабляе. Напэўна, такая свабода нам абсалютна не
патрэбная. У тым ліку, вядома, і
для спажыўца. Пры гэтым тут жа
варта дадаць: разам з цэнавымі
абмежаваннямі адносна «Крычаўцэментнашыфера» дзейнічае
і ранейшая сістэма розных квот
і размеркавання яго прадукцыі.
І калі гэтую сістэму ў дачыненні
да ўнутранага рынку яшчэ неяк

На прадпрыемстве ўзводзіцца
новая вытворчасць.

можна зразумець, то ў дачыненні да знешняга — не зусім. Напрыклад, прадпрыемства ў сваім
канчатковым прадукце мае пераважна (у грашовым эквіваленце)
пакупныя кампаненты. І набывае
іх за мяжой, пераважна ў Расіі.
Значыць, патрэбна расійская валюта. А яе можна зарабіць толькі ў тым выпадку, калі прадаць
у Расію той жа цэмент. І прадпрыемству ёсць каму прадаць,
але як жа ўнутраны рынак? Гэтую супярэчнасць нашы адпаведныя органы, вядома
ж, імкнуцца вырашыць
менавіта на карысць
унутранага рынку.
І гэта, увогуле,
зра зу ме ла.
Але, разам з

На дзеючай вытворчасці.

сродкаў...». Карацей кажучы, вось
такі шэраг праблем выклалі нам
спецыялісты,
хоць ехалі мы на
прадпрыемства,
скажам так, выключна для таго,
каб знайсці пазітыў ды з мэтай
за спа ко іць спажыў ца: маў ляў,
ня гле дзя чы на
ця пе раш нія віда воч ныя пе рабоі з цэментам,
апошні ўсё ж такі
Генеральны дырэктар прадпрыемства
будзе. І ў поўным
«Крычаўцэментнашыфер» Мікалай ДУДЫКА.
аб'ёме.
***
тым, да чаго гэта прыводзіць?
І тым не менш і сапраўды буНа прык лад, не так даў но на
заводзе амаль што месяц пра- дзе. Нягледзячы на тыя ж абстастаяла яго шыферная вытвор- віны, прадпрыемства ўпэўнена,
часць: нельга было купіць такі з года ў год, нарошчвае выпуск
абавязковы для яе кампанент, свайго асноўнага прадукту. Так,
як азбест. Абмежаванні паставак у 2009 годзе было выпушчана
цэменту на знешні рынак, дзе 1456 тысяч тон цэменту, летась
цана намнога вышэйшая, не да- — 1526 тысяч тон. Працуюць на
юць прадпрыемству магчымасці заводзе з апярэджваннем мінупоўнасцю кампенсаваць тыя вы- лагодніх тэмпаў росту і цяпер.
даткі, якія яно мае ад продажу А таксама варта нагадаць: некана ўнутраным рынку. А тут яшчэ лі першапачатковыя магутнасці
маштабнае будаўніцтва новай Крычаўскага завода былі разлівытворчасці, якое распачалі ў чаны ўсяго на 130 тысяч тон за
Крычаве з непасрэдным удзе- год. Што садзейнічала і садзейлам завода (пра гэта — ніжэй)... нічае няспыннаму росту яго вы«Нам бы каля 30 працэнтаў ад- творчасці (дарэчы, яшчэ колькі
праў ляць ме на ві та на знеш ні гадоў таму ўвогуле ішлі размовы
рынак, і можна было б жыць і пра вычэрпванне далейшых маграз ві вац ца больш-менш нар- чымасцяў завода)? Безумоўна, у
мальна, — зазначаў намеснік першую чаргу няспынная мадэрначальніка службы маркетынгу нізацыя вытворчасці. Найбольш
Віталь Кісялёў. — А пры цяпе- буйны тэхнічны праект рэалізараш няй сі туа цыі ідзе пла на- ваны на прадпрыемстве ў 2008
мернае вымыванне абаротных годзе — тут на месцы дзвюх са-

старэлых печаў уведзена новая
тэхналагічная лінія па абпальванні клінкеру (клінкер — гэта і
ёсць асноўны прадукт цэментнай
вытворчасці, які ў далейшым застаецца размалоць, а ў выніку
атрымаць цэмент). Гэтая тэхналагічная лінія на заводзе — трэцяя па ліку, і найбольш сучасная,
з поўнасцю аўтаматызаваным і
камп'ютарызаваным кіраваннем
усяго тэхналагічнага працэсу.
Каб лепш уявіць маштабы праведзенай рэканструкцыі і ўвогуле
— маштабы самой вытворчасці «Крычаўцэментнашыфера»,
трэба ўявіць галоўны элемент
адзначанай лініі — печ, у якой
і фар мі ру ец ца, аб паль ва ецца клінкер. А печ уяўляе сабой
тру бу даўжынёй 170 метраў і
дыяметрам ад 4,5 да 5 метраў з
металу таўшчынёй 5 сантыметраў, футараваную знутры вогнетрывалай цэглай (900 тон гэтай
цэглы пайшло на футароўку), у
якой і бушуе цяпер газавы факел
з тэмпературай (у зоне спякання клінкеру) каля 1500 градусаў.
Гэтая печ-труба важыць каля 4
тысяч тон і змешчана на вышыні каля 10 метраў на жалезабетонных апорах, і не проста змешчана — яе ўвесь час круцяць
рэдуктары... Гэты праект — самы
буйны ў цэментнай вытворчасці
на тэрыторыі СНД, яго кошт — 61
мільярд рублёў.
З найбольш буйных тэхнічных праек таў, ажыццёўленых
на прадпрыемстве за апошнія
гады, варта таксама назваць замену электрафільтра на адной з
печаў (таксама аб'ёмная праца,
якая пацягнула на суму каля 10
мільярдаў рублёў), увод якога

дазволіў знізіць выкіды пылу ў
атмасферу на 900 тон за год,
або больш чым у 8 разоў; гэта
ўвод у цэху памолу сучаснага
сепаратара, на якім на прадпрыемстве сталі атрымліваць
высакамарачны цэмент тонкага памолу. Гэта таксама іншыя
зусім не танныя, калі гаварыць
пра кошт, тэхнічныя мерапрыемствы. Прадпрыемства ўвесь час
няўхільна развівалася (і развіваецца), а разам з тым увесь час
нарошчвала і нарошчвае выпуск
сваёй надзвычай дэфіцытнай на
сённяшні дзень прадукцыі, пашырала яе асартымент, павышала якасць. Пра важкія крокі
«Кры чаў цэ мент на шы фе ра» ў
яго развіцці красамоўна сведчаць шматлікія ўзнагароды, якія
прадпрыемства атрымала на
розных прэстыжных конкурсах і
выстаўках (адпаведнымі дыпломамі амаль поўнасцю застаўлены заводскі музей). Пералічым
некаторыя з гэтых дыпломаў і
ўзнагарод: у 2004 годзе «Крычаўцэментнашыфер» стаў лаўрэатам прэміі ўрада краіны за
дасягненні ў галіне якасці, у 2007
годзе пацвердзіў гэтае званне;
прад пры ем ства прак тыч на з
часу заснавання адпаведных
конкурсаў штогод станавілася
лаўрэатам конкурсаў «Лепшыя
та ва ры Бела русі», «Леп шыя
тавары Рэспублікі Беларусь на
рынку Расійскай Федэрацыі»,
«Лепшы будаўнічы прадукт года». Ге не раль ны ды рэк тар
«Крычаўцэментнашыфера» Мікалай Дудыка адзначае:
— Нам не сорамна
прапанаваць сваю
прадукцыю.
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