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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

І гэта не проста словы.
Аднак больш канкрэтна
прадставім Мікалая Мікалаевіча Дудыку. З «Крычаўцэментнашыферам» звязана
практычна ўсё яго жыццё
(варта ўдакладніць: тут жа
працавалі ў свой час і яго
баць кі). Пачы наў слесарам, пасля заканчэння Бела рус ка га полі тэх ніч на га
інстытута (ранейшая назва
цяперашняга БНТУ) — працаваў майстрам, механікам
цэха, началь ні кам цэха,
намеснікам дырэктара, галоўным інжынерам; з 1998
года — генеральны дырэктар. Адным словам, ведае
сваю даволі клапатлівую
вытворчасць ад вінціка да
вінціка. У 2005 годзе названы ў Магілёўскай вобласці
«Чалавекам года».
З цяперашнім генеральным дырэк тарам спе цыялісты прадпрыемства ў
многім звязваюць і цяперашні, за апошняе 10-годдзе, уздым вытворчасці.
Вось, напэўна, найбольш
ці ка вая ха рак та рыс ты ка
цяперашняга кіраўніка: «Да
яго прызначэння на пасаду мы хадзілі па тэрыторыі
свайго прадпрыемства пасля дажджу ў ботах. Пасля
вялікага дажджу нам маглі
спатрэбіцца нават рыбацкія боты, а цяпер ходзім у
туфлях...».
***
Раней мы ўжо захапляліся
квеценню маляўнічых кветкавых
плантацый каля заводакіраўніцтва прадпрыемства. Амаль такія
ж плантацыі, кветкавыя астраўкі і куточкі ды пышныя алеі на
прадпрыемстве — паўсюдна.
— І гэта не проста дзеля таго,
каб не падумалі, што ў нас тут,
маўляў, і пыл, і бруд, — казаў намеснік генеральнага дырэктара
па ідэалагічнай рабоце, кадрах
і сацыяльных пытаннях Сяргей
Чаусаў. — І не проста дзеля
самой прыгажосці, хоць прыгажосць — гэта таксама вельмі
важна. Гэта — дзеля самога чалавека; гэта — тая ж культура
вытворчасці. Вось кажуць: сустракаюць па адзенні... Нездарма так кажуць: знешні выгляд
многа значыць, у тым ліку і для
прадпрыемства. Да нас многа
хто прыязджае, прычым і замежныя госці. І нам не сорамна паказаць сваё прадпрыемства...
За гэтым прывабным знешнім абліччам на прадпрыемстве
ўважліва сочаць; у пятніцу пасля
абеду для работнікаў практычна
ўсіх службаў і аддзелаў — гаспадарчы дзень: даглядаюць свае
кветкі і расліны, полюць, абразаюць і г.д. А тэрыторыя прадпрыемства, дарэчы, складае 80
гектараў, і ўся яна, адпаведна,
падзелена паміж службамі і аддзела мі. Бетон нае па крыц цё
нават чысціць спецыяльны пыласос... Тут створана камісія па
добраўпарадкаванні, якая падводзіць вынікі адпаведнага спаборніцтва паміж падраздзяленнямі
(з узнагароджаннем лепшых),
уносіць пэўныя прапановы і г.д.
Застаецца дадаць: прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер»
неаднаразова станавілася пераможцам абласнога конкурсу па
азеляненні і добраўпарадкаванні
тэрыторыі, а таксама прызёрам
рэспубліканскага.

Увогуле, у дзейнасці прадпрыемства вельмі важнае месца займаюць пытанні экалогіі
ў цэлым. Тут створаны спецыяльны аддзел — кіравання навакольным асяроддзем, які трымае пытанні яго аховы пад сваім
жорсткім кантролем. Дастаткова
сказаць, што ніводнае тэхналагічнае пытанне не праходзіць без
узгаднення і без адпаведнай візы
гэтага аддзела. Аддзел правярае
нават усё тое, што прадпрыемства вывозіць на палігон як адходы вытворчасці. Ну, а, скажам,
чысціні паветра ў зоне дзейнасці
прадпрыемства — увогуле, —
самая пільная ўвага. Ды іначай
і нельга: побач жа горад, пасёлак
цэментнікаў, а галоўнае — сам
дырэктар жыве тут жа, побач, і
ў выпадку чаго спытае па ўсёй
строгасці. Прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер» першым у
галіне атрымала экалагічны сертыфікат і штогод пацвярджае яго
дзейнасць.
Тут жа варта дадаць: на прадпрыемстве сертыфікаваны таксама сістэма менеджменту якасці і сістэма аховы працы.

лі кладзяце шыфер на дах, не
заганяйце праз яго цвікі малатком — адразу прасвідруйце
ў ім ад тулі ны, пад кла дзі це
пад цвікі гумавыя пракладкі;
пажадана таксама класці пад
шыфер шчыльныя (а не праз
адну) латы, а на іх — руберойд. І тады будзе ваш шыферны дах надзейны і амаль
што вечны.
***
На «Крычаўцэментнашыферы» выйшлі на магутнасць 1,5
мільёна тон цэменту за год. А
ўжо адносна хутка тут павінны
вырабляць 3,3 мільёна тон... Кіламетраў за 5 ад завода, там,
дзе яшчэ не так даўно стаяў лес,
разгорнута маштабная будоўля.
Тут намечана стварыць новую
вытворчасць, магутнасць якой,
згодна з праектам, павінна складаць 1,8 мільёна тон цэменту ў
год. Прычым на гэтай вытворчасці прадугледжана прынцыпова іншая тэхналогія атрымання
цэменту — сухім спосабам. Нас
з гэтай вытворчасцю пазнаёміў
намеснік генеральнага дырэктара па будаўніцтве, начальнік

Прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер» мае нацыянальныя і расійскія сертыфікаты адпаведнасці на
портландцэмент марак ПЦ 500-Д0, ПЦ 400-Д20, ПЦ 500Д20, ПЦ 400-Д20-Н, ПЦ 500-Д0-Н, ПЦ 500-Д20-Н, ПЦ 550Д0; шлакапортландцэмент маркі ШПЦ 400; портландцэмент з мінеральнымі дабаўкамі марак ЦЕМ ІІ/А-И И2,
5Н, ЦЕМ ІІ/А-К (Ш-И) 32,5Н. Рэспубліканскім унітарным
прадпрыемствам «Будтэхнорм» таксама выдадзены і
зарэгістраваны ў Нацыянальнай сістэме сертыфікацыі
сертыфікаты на лісты (шыфер) азбестацэментныя хвалепадобныя, плоскія і з палімерным пакрыццём. У 2000
годзе прадпрыемства атрымала польскі сертыфікат адпаведнасці на портландцэмент марак СЕМ І 42,5N, СЕМ ІІ
А-S 325N ад Кракаўскага інстытута мінеральных будаўнічых матэрыялаў ІMMB; у 2001 годзе Літоўскі цэнтр па
сертыфікацыі будаўнічай прадукцыі выдаў сертыфікат
на портландцэмент марак СЕМ І 42,5N, СЕМ ІІ А-S 325N,
СЕМ ІІ/B-S 32.25N, СЕM ІІ А=S 42.5N, СЕM BB/А-LL 42.5N,
СЕM BB/А-А-M (S-L) 32.5N. Гэтыя афіцыйныя пасведчанні даюць прадпрыемству права маркіраваць цэмент
еўрапейскім знакам «СЕ», які засведчвае адпаведнасць
прадукту патрабаванням усіх дырэктыў ЕС.

2

моўна ўказвае на дакладна вызначаную перспектыву. І няхай
гэтая перспек тыва для новай
вытворчасці, для прадпрыемства «Крычаўцэментнашыфер»
у цэлым, увогуле, заўжды будзе
бясхмарнай.
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кар'ера стаялі ўжо два сабраныя ша га ючыя эк ска вата ры,
якія і павінны распрацоўваць
яго (яшчэ адзін, трэці эк скаватар, з магутным 11-кубавым
каўшом, прывезлі на будоўлю
па частках; пры гэтым на «Крычаўцэментнашыферы» былі заклапочаны наконт валюты для
яго аплаты. Праблемы з валютай выкладзены вышэй). Праз
будаўнічую пляцоўку цягнулася
чыгуначная ветка да месца, дзе

***
А на заключэнне прывітальнае слова ад генеральнага дырэктара «Крычаўцэментнашыфера» Мікалая Дудыкі з нагоды
прафесійнага свята — Дня будаўніка.
— Шчыра віншую працаўнікоў прадпрыемства,
а таксама нашых калег з
прамысловых прадпрыемстваў будаўнічай галіны,
будаўнікоў краіны з прафесійным святам! Няхай
наша праца заўсёды будзе
запатрабаванай. І ўсім вам
заўсёды добрых і сумленна
заробленых грошай!
Іван БАРАНОЎСКІ.
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***
Аднак мы зусім нічо га не сказа лі пра
шы фер ную вы творчасць прад пры емства. А пра дук цыя
гэ тай вы твор час ці
так са ма вель мі запа тра ба ва ная, нягледзя чы на ўся кія
чуткі пра быццам бы
яе не эка ла гіч насць,
хоць на самім прадпры ем стве ра шу ча
аб вяр га юць гэ тыя
чуткі. А разам з тым
(калі ўжо такая пагалоска) асвоілі, па сутнасці, і зусім новы від
шы фе ру. Яго ліс ты
папярэдне шліфуюцца, а затым на іх паверх ню з да па мо гай
мета ду па лі мер на га
па крыц ця на но сіц ца
фарба. А ў выніку тут атрымалі прыгожы і амаль што вечны
матэрыял для даху, які не ўступае моднаму цяпер андуліну і
іншым матэрыялам, прычым ён
намнога таннейшы за іх. Гэтая
тэх на ло гія рас пра ца ва на на
прадпрыемстве разам з Магілёўскім інстытутам машынабудавання. Адным словам, спажывец цяпер можа выбіраць.
І тут жа наступныя парады
ад спе цы я ліс таў гэтай вытворчасці. Не фарбуйце свой
стары шыферны дах: фарба
не будзе на ім трымацца. А ка-
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упраўлення па рэалізацыі інвестыцыйнага праек та Леанід
Скроцкі.
Перш за ўсё, што такое «мокры» і «сухі» спосабы атрымання
цэменту? Пры мокрым спосабе
ўсе кампаненты, якія ідуць на
прыгатаванне клінкеру (асноўныя з іх — мел, гліна і так званыя
агаркі або адходы металургічнай
прамысловасці) перамешваюцца паміж сабой з дапамогай вады, і ўжо потым гэтая вязкая сумесь паступае на высушванне,
абпальванне і ў канчатковым выніку — выраб з яе клінкеру. Сухі
ж спосаб, і гэта, напэўна, зразумела ўжо, выключае з працэсу
змешвання кампанентаў ваду.
Вядома, гэта павінна прывесці
да значнай эканоміі энергарэсурсаў, выдаткі на якія ў сабекошце цэменту дасягаюць 40 і
больш працэнтаў (па папярэдніх
падліках, колькасць выдаткаваных энергарэсурсаў на выраб
цэменту на новай пляцоўцы павінна быць меншай у 1,5 раза).
Праўда, асобныя спецыялісты
пад крэс лі ва юць: кан чат ко вы
эфект «сухога» спосабу будзе
залежаць ад належнага папярэдняга змешвання кампанентаў, атрымання з іх аднароднай сумесі, што без вады зрабіць
больш складана... Гэты праект
кітайскі, кітайскім бокам і рэалізуецца, пераважна за кошт інвестыцый з гэтай жа краіны, а
часткова — за кошт крэдытаў
самога крычаўскага прадпрыемства. На новым заводзе будзе

ўстаноўлена кітайскае ж абсталяванне, за кітайцамі — таксама
мантаж і наладка гэтага абсталявання. Новая вытворчасць павінна быць запушчана ў красавіку
наступнага года.
Ад па вед на, будоў ля ідзе
хуткімі тэмпамі. На ёй задзейнічаны больш за тысячу чалавек, звыш 150 адзінак тэхнікі,
каля 30 розных будаўніча-мантаж ных ар га ні за цый кра і ны;
генеральны падрадчык — Салі гор скі будаў ні чы трэст №
3. На момант наведвання будаўнічай пляцоўкі тут ужо былі ўзведзены многія аб'ек ты,
энергетыкі цягнулі сюды сваю
лінію. Рыхтаваўся да эксплуатацыі мелавы кар'ер, побач з
якім і ўзводзіцца завод. Каля
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хутка павінна паўстаць новая
невялікая чыгуначная станцыя
Міхевічы, прызначаная спецыяльна для абслугоўвання новай
цэментнай вытворчасці.
І яшчэ адзін немалаважны
момант для характарыстыкі новай вытворчасці, які, дарэчы,
вы клі кае пэў ную за кла почанасць у спецыялістаў: яна павінна працаваць на вугалі, што,
зразумела, прынясе дадатковыя
клопаты.
Аднак, як бы там ні было,
пра ект прай шоў ад па вед ную
экспертызу, завод узводзіцца.
І, як выказаўся Леанід Скроцкі,
гэта будзе «завод-прыгажун».
Безумоўна, з цягам часу асвояць на «Крычаўцэментнашыферы» і зусім новую для іх тэхналогію; галоўнае — каб абсталяванне працавала надзейна.
Пра тое ж, што новая вытворчая
пляцоўка пад Крычавам ужо няблага абжытая, сведчаць, можа, не столькі ўзведзеныя на
ёй вытворчыя аб'ек ты, колькі
належным чынам абсталяваны
тут аўтобусны прыпынак. Гэты
факт, напэўна, найбольш краса-

НА ЗДЫМКАХ:
1. Цэмент ад праў ля ец ца
спажыўцам. На здымку грузчык
Мікалай ЛАСЯКОЎ.
2. Калектыў прадпрыемства
мае шматлікія ўзнагароды за
сваю прадукцыю.
3. Намеснік генеральнага дырэктара, начальнік упраўлення
па рэалізацыі інвестыцыйнага
праекта Леанід СКРОЦКІ.
4. На будаўніцтве новай вытворчасці.
5. На мес нік ге не раль нага дырэктара па ідэалагічнай
працы, кадрах і сацыяльных
пытаннях Сяргей ЧАУСАЎ.
6. Гаспадыня цэха здароўя
Таццяна СІВАКОВА.
7. Новабудоўля крычаўскага прадпрыемства з кітайскім
адценнем.
8. Намеснік начальніка аддзела маркетынгу Віталь КІСЯЛЁЎ.
9. На ўчаст ку па лі мер нага пакрыцця шыферу: Віктар
СТАРАВОЙТАЎ, Дзяніс РАКЧЭЕЎ і Яўген ЛАМАНАЎ.
10. Тэрыторыя самога прадпрыемства і вакол яго буяе квеценню.
Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

НАШ АДРАС:

Для працаўнікоў
прадпрыемства
«Крычаўцэментнашыфер»
не існуе такіх паняццяў,
як прадукцыя І, ІІ ці ІІІ гатункаў.
Для іх ёсць
толькі адно паняцце —
вырабы высокай якасці.

213500, Магілёўская вобласць,
г. Крычаў, вул. Зялёная, 4.
Аддзел маркетынгу: + 375 (2241) 58 5 71.
Прыёмная: + 375 (2241) 58 4 96.
Аддзел збыту: + 375 (2241) 58 4 94.
Аддзел ВЭС: + 375 (2241) 58 6 80.
Тэл./факс: + 375 (2241) 58 0 41.
www.ksch.by, ksch@ ksch.by УНП 700179598

