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МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!

13 сакавіка 2019 г.

АД НАТАТНІКА ДА ШПАЛЕРАЎ
Налета Добрушская папяровая фабрыка «Герой працы» будзе адзначаць сваё 150-годдзе.
Цяпер вядомае на ўсю краіну прадпрыемства ўваходзіць у склад
ААТ «Кіруючая кампанія холдынга «Беларускія шпалеры».
Да канца XІX стагоддзя Добрушская папяровая фабрыка
стала самым буйным прадпрыемствам у краіне. У 1903 годзе ў «Спісе фабрык і заводаў
Расійскай імперыі» яна заняла
восьмае месца. Тады на ёй працавала больш за 900 чалавек.
Між іншым, прыкладна столькі
тут працуе і цяпер.

* У 1877 годзе Добрушскую папяровую фабрыку
ўзначаліў Антон Стульгінскі. Гэта пры ім у 1882 годзе
заснавана першая ў Беларусі вытворчая лабараторыя,
дзе распрацоўваліся прагрэсіўныя методыкі вызначэння
якасці цэлюлозы і паперы. У 1889 годзе тут была
пабудавана першая ў Беларусі электрастанцыя з паравой
машынай. З 1894 года прадпрыемства першым у Расіі
перайшло на 8—9-гадзінны рабочы дзень.
на шча дак, цар скі ге не ралад' ютант Фё дар Па ске віч.
У 1870 годзе Фёдар Іванавіч
у невялікае сяло Добруш запрасіў замежных і расійскіх
спе цы я ліс таў — для стварэн ня тут но ва га прад прыемства.

Першай прадукцыяй некалі стала папера абгортачная
для пакавання цукру і тытуню,
«запалкавая» для друкавання
этыкетак. Пасля таго як у 1873
годзе на Венскай прамысловай
выстаўцы закупілі другую папераробную машыну, у Добрушы

Добрушскае лясніцтва ўваходзіць у склад Гомельскага вопытнага лясгаса Гомельскага
дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання. Лясніцтва мае вялікую плошчу —
больш за 19 тысяч гектараў.
Тры чвэрці з іх — землі, якія
пад верглі ся за брудж ван ню
пасля катастрофы на ЧАЭС.
Зразумела, такія асаблівасці ўплываюць на дзейнасць
арганізацыі, якая, дарэчы, па
сукупнасці паказчыкаў стала
найлепшай сярод 179 лясніцтваў Гомельшчыны.
Тры гады, як Добрушскае лясніцтва
ўзначаліў Вадзім Караленка. Ён пачынаў некалі з майстра. Ляснічы кажа,
што ў 2016 годзе прыйшлося кардынальна змяняць стратэгію работы. Укараненне сучасных тэхналогій — гэта
першапачатковая справа:
— Напрыклад, пры нарыхтоўцы
драўніны дзедаўскія метады неактуальныя. Раней валкай лесу займаліся
леснікі, а гэта — не іх асноўная задача.
Леснікі павінны ахоўваць лес ад шкод-

сталі вырабляць вышэйшыя
гатункі пісчай і друкавальнай
паперы. Дырэк тар філіяла
Ромас РАДЗЕВІЧ адзначае,
што сёння, зразумела, асартымент пашыраны значна:
— Акра мя піс чай, чарцёжнай, рысавальнай паперы, выпускаем вокладачную,
аб гор тач ную і шпа лер ную.
Папера вытворча-тэхнічнага

ту складае звыш 42 %. Летась
тэмп росту аб'ёму вытворчасці
прадукцыі склаў 125,4 % пры
заданні 102,9 %.
Сёння добрушскія вытворцы паперы ганарацца нядаўна
асвоенай інавацыйнай прадукцыяй, якая ў Беларусі больш нідзе не выпускаецца. Аналагічная прывозіцца з еўрапейскіх
краін. Размова ідзе пра паперу

Што датычыцца паперы для
шпалераў маркі F, яна прызначана для выпуску вінілавых
шпа ле раў на флі зе лі на вай
аснове. За кошт дабаўлення спецыяльных валокнаў у
структуру паперы яна валодае
палепшанымі трываласнымі
харак тарыс тыкамі. Значыць,
у яе большая даўгавечнасць.
Шпалеры, зробленыя з такой
паперы, служаць даўжэй і пры
гэтым не страчваюць выгляду.
Пры гэтым новая шпалерная
папера значна лягчэйшая за
традыцыйную. Дарэчы, друкуюць малюнак і выпускаюць
гатовы прадукт з такой паперы
на прадпрыемстве ў Гомелі. Гэты праект, гаворыць галоўны
інжынер Аляксандр МАРТЫНАЎ, з'яўляецца імпартазамяшчальным:

Сушыльшчык Аляксандр КАВЕРЗНЕЎ.

пры значэн ня зай мае звыш
90 % у агульным аб'ёме. Таксама ўсім у Беларусі вядомыя
сшыткі школьныя і агульныя,
альбомы і блокі для малявання і чарчэння, папера спажывец кая, на тат ні кі, за піс ныя
кніжкі, календары, брашуры
і буклеты. Агульны пералік
прадукцыі, якая выпускаецца на Доб руш скай па пя ровай фаб ры цы «Ге рой працы», налічвае каля 90 відаў
тавараў.
Сваю прадукцыю папяровая
фабрыка пастаўляе не толькі
на ўнутраны, але і на знешні
рынкі — у краіны блізкага і далёкага замежжа. Доля экспар-

для шпалераў маркі F і кардон
для плоскіх слаёў маркі КПСБ
(топ-лайнер). Гэтая прадукцыя
мае па леп ша ныя ха рак тарыстыкі, тлумачыць намеснік
дырэк тара па вытворчасці
Міхаіл МЕЛЬНІКАЎ:
— Кардон КПСБ выпускаецца з ніжнім макулатурным
слоем, а верхні ў яго — цэлюлозны. У далейшым ён выкарыстоўваецца пры вытворчасці гафратары экстра-класа. Перавага такога кардону
ў палепшаных паліграфічных
уласцівасцях верхняга слою.
Менавіта на ім можна надрукаваць шматкаляровую якасную выяву.
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Між тым ідэя аб стварэнні папяровай вытворчасці на
гэтых землях узнікла яшчэ ў
знакамітага ваеннага дзеяча
Расійскай імперыі, уладальніка Гомельскага маёнтка генерал-фельдмаршала, графа
Івана Паскевіча. У 1849 годзе
ён даваў адпаведнае распараджэнне. Аднак ажыццявіць
гэту задуму змог толькі яго

— Важна, што абодва інавацыйныя віды паперы асвоены на мадэрнізаваным намі
папераробным абсталяванні.
Мы зра бі лі аў та ма ты за цыю
тэхнічных працэсаў і кантролю
якасці. Гэта ўрэшце дазволіла
павысіць якасць прадукцыі.
Важным кірункам работы
філіяла «Добрушская папяровая фабрыка «Герой працы»
ААТ «Кіруючая кампанія холдынга «Беларускія шпалеры»
былі і застаюцца сацыяльныя
пытанні. Гэта паляпшэнне ўмоў
і ахова працы, прафілактыка і
зніжэнне захворванняў, арганізацыя і аплата працы, арганізацыя належнага вытворчага
побыту, работа аб'ектаў сацкультбыту, арганізацыя гандлю
і грамадскага харчавання.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Сушыльшчык Аляксандр ЛАГАЧОЎ.

СУЧАСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ
І МАДЭРНІЗАЦЫЯ

УНП 400399274

далучаюцца да важнікаў, пажараў, садзіць новыя дрэвы.
На тэрыторыі лясніцтва знахонай справы. А восенНе паўсюль можа ўжывацца сучасная
дзіцца насаджэнне дуба чарэшню мы разам праволесанарыхтоўчая тэхніка, а вось умечатага, дзе растуць эталонныя
дзім акцыю «Чысты
лы вальшчык з бензаматорнай пілой
дрэвы, якія выкарыстоўваюць
лес».
зможа дабрацца і туды, дзе не пройдля збору насення і далейшага
Штогод супрацоўдзе спецыялізаваная машына.
развядзення культуры.
нікі лясніцтва нямала
Менавіта таму цяпер у лясніцтнамаганняў і сродкаў
ве ёсць спецыялізаваная брыгада
3200 метраў кубічных, то летась —
накіроўваюць на навальшчыкаў. Пяць работнікаў прабольш за 4000.
вядзенне парадку ў
цуюць па так званай скандынаўТое, што вялікія плошчы лясніц- лясным фондзе. Наскай тэхналогіі. Суровыя мужчыны
ў касках — віртуозы сваёй справы тва знахо дзяц ца на забруджа най прыклад, пазалетась
на дзялянках, дзе вядзецца нарых- радыёнуклідамі тэрыторыі, некалькі была прыбрана ад
тоў ка драў ні ны. Вя ліз ны хва ё вы ўскладняе работу. Перш чым сячы смецця лесапаласа
ствол за некалькі хвілін становіцца драўніну з нейкага ўчастка лесу, пі- ўздоўж аў та да рокаштоўным будаўнічым матэрыялам лавінне абавязкова правяраецца на гі М-10, высаджаны
Ляснічы Вадзім КАРАЛЕНКА.
пасля таго, як вальшчык спілуе га- ўтрыманне радыяцыйных элементаў. дрэўцы каля пасёлка
— Такая мера зменшыла кольліны і распілуе на сартымент. Гэта Да таго ж трэба пільна кантраляваць, Рассвет, прыбраны звалкі ў лясах,
адзначае, што дрэва падзелена на што ідзе на дровы, а што — на дзела- закладзена алея каля царквы ў гонар касць парушэнняў, але лес па-равую драўніну.
вызначаныя кавалкі.
святога Алега Бранскага. Летась па- нейшаму патрабуе да сябе павы— Калі дрэвы павалены
садзілі 20 тысяч дрэў шанай увагі. Вядома, што апошнім
правільна, — тлумавакол скрыжавання часам па поўдні Беларусі распаўсючыць Вадзім Валер'аўтамабільных дарог: дзіўся жук-караед, з якім і мы вяевіч, — можна максіДобруш — Гомель — дзём барацьбу. У 2017 годзе з-за
мум якаснай драўніны
Церахоўка — Рассвет. яго ў лясніцтве прыйшлося высекчы
з іх атрымаць. І ўсё
У такіх работах заўсё- 80 гек тараў лесу, а летась — каля 90. Гэтыя плошчы трэба наноў
за ле жыць ад талды прымаюць удзел
засадзіць дрэвамі. Дарэчы, сёлета
ко ва га валь шчы ка.
прад стаў ні кі БРСМ
плошчы, пашкоджаныя караедам,
У брыгадзе ўсе працуі супрацоўнікі раённай
некалькі па меншылі ся. Не вялікія
юць вельмі акуратна і
інспекцыі прыродных
ачагі назіраем у асноўным на цяжказладжана. Пасля чаго
рэсурсаў і аховы надаступных участках.
па гру зач ныя ма шывакольнага асяродЗа апошнія два гады было шмат
ны збіраюць гатовую
дзя. Добраахвотнікаў
зроблена для мадэрнізацыі лясніцтдраўніну і вязуць яе
забяспечваюць неаб- ва, адзначае Вадзім Валер'евіч:
на склад. У нас такім
ходным інвентаром.
— Абноўлены выгляд набылі гачы нам па вы сі ла ся
Устаноўка мабіль- ражы і склады, пабудаваны новыя
прадукцыйнасць праных фотапастак у роз- навесы для абсталявання, памяняцы ў разліку на аднаных раёнах лесу так- ны агароджы. Дзякуючы дырэктару
го чалавека. Заробак
сама прыносіць плён. нашага лясгаса Ігару Мікалаевічу
Злева направа стаяць: вальшчыкі Анатоль ЗАХАРЧАНКА,
здзель на-прэ мі яль ны.
Канстанцін БРУЯНКОЎ, Дзяніс АГІЕВІЧ, Мікалай ТКАЧЭНКА;
Звычайна іх выстаўля- Дзягцярыку, для Добрушскага лясТаму людзі зацікаўле- сядзяць: трактарыст Уладзімір ВАСІЛЕЎСКІ і вальшчык Якаў ШТАРК.
юць там, дзе нядобра- ніцтва закуплены два новыя тракныя працаваць і атрымсумленныя грамадзя- тары і аў тамабіль УАЗ. Для лесні— Самае галоўнае — пасля выліваюць ад 1400 да 1800 рублёў.
Да таго ж спецыялісты самі вы- сечкі пасадзіць маладыя дрэвы, — не выкідаюць смецце ці браканьеры коў — майстроў лесу — набылі тры
Майстар лесу Вольга ЛАПОЦЬКА
мяраюць аб'ём нарыхтаванай ад значае Ва дзім Ка ра лен ка. — спакушаюцца на драўніну. Ляснічы матацыклы. Сёлета плануем прадва гады як працуе ў Добрушскім лясніцтве драўніны. Даныя мы пераправя- Апошнія тры гады мы сеялі і садзілі гаворыць, што ў такіх выпадках на весці рамонт фасада і даху адміпасля заканчэння біялагічнага факультэта
раем. Магу сказаць, што нашы ад 100 да 160 гектараў лесу за кож- пра фі лак ты ку пра ва па ру шэн няў ністрацыйнага будынка. Таксама
Гомельскага ўніверсітэта. Гаворыць,
вальшчыкі сумленна працуюць. ны год. Нам у гэтай справе вельмі уздзейнічае не толькі штраф, але будзем працягваць добраўпарадпрацаваць на прыродзе падабаецца.
Калі раней у Добрушскім лясніцт- дапамагаюць валанцёры. Жыхары і «пра слаўлен не» па ру шаль ні каў каваць тэрыторыю лясніцтва.
Цяпер вось правярае якасць хваёвых шыІрына АСТАШКЕВІЧ.
шак, прызначаных для атрымання насення. ве нарыхтоўвалі за месяц каля Добрушскага раёна кожную вясну у СМІ:

