
Вы па дак сам па са бе ўні каль ны: Круг-
лян ская пе ра соў ная ме ха ні за ва ная ка ло на 
№266 вы сту пі ла іні цы я та рам ства рэн ня 
не каль кіх му зе яў. Ме на ві та дзе ля за ха ван-
ня гіс то рыі. Усе ча ты ры му зеі раз ме шча-
ны на тэ ры то рыі ство ра ных на ма ган ня мі 
прад пры ем ства ма ляў ні чых Мі ка ла еў скіх 
са жа лак — вель мі па пу ляр на га сён ня ў 
бе ла ру саў і ра сі ян эка тур комп лек су. Ра-
ней тут зна хо дзі ла ся вёс ка Лыс каў шчы-
на, тая са мая, дзе апош нія га ды свай го 
жыц ця пра вёў ка рэн ны маск віч, су свет на 
вя до мы мас так Мі ка лай Не ўраў. На жаль, 
скон чыў ён сваё жыц цё тра гіч на. Тут жа і 
быў па ха ва ны. Дом, дзе ён жыў, прый шоў 
у за ня пад, але бу даў ні кі ПМК-266 ад на ві лі 
і зра бі лі ў яго па ко ях тры му зеі — адзін 
пры све ча ны не па срэд на мас та ку, дру гі — 
Друц ка му княст ву, якое раз мя шча ла ся на 
тэ ры то рыі Круг лян ска га ра ё на. Яшчэ ад но 
па мяш кан не аформ ле на ў сты лі бе ла рус-
кай хат кі кан ца ХІХ — па чат ку ХХ ста год-
дзя — по куць, на па лі чках по суд, шмат 

руч ні коў, прад ме таў на род ных про мыс лаў. 
Для му зея эпо хі СССР па бу да ва ны асоб ны 
бу ды нак. У 16 за лах па мяш кан ня (ме на ві-
та столь кі бы ло рэс пуб лік у СССР з улі кам 
Ка рэ ла-Фін скай) раз ме шча на больш чым 
тры ты ся чы экс па на таў.

— Мы не ста лі ра біць ак цэнт толь кі на 
ідэа ло гіі, — ка жа на чаль нік юры дыч на га 
ад дзе ла ПМК-266 Мі ка лай Кур но саў. — 
У нас ці ка выя экс па на ты. Звяр та ем ува-
гу мо ла дзі на два асаб лі ва важ ныя для 
кар' ер на га рос ту са вец ка га ча ла ве-
ка да ку мен ты — кам са моль скі бі лет 
і пар тый ны.

Ра дыё пры ём ні кі, пі шу чыя ма шын-
кі, пер шыя фо та апа ра ты, па тэ фо ны, 
плас цін кі, ва гі, лі чыль ні кі, «ка за», на 
якой са вец кія дзе ці ка та лі ся з гор-
кі, — на ват не ве рыц ца, што ўся го 
толь кі не каль кі дзе ся ці год дзяў та му 
ўсё гэ та бы ло вель мі за па тра ба ва-
нае і важ нае. Шмат ча го па до ра на 
жы ха ра мі ра ё на, на вед валь ні ка мі, 
якія за ста лі ся ў за хап лен ні і вы ра-
шы лі ўнес ці сваю леп ту. Шмат рэ чаў 
пе ра даў у му зей не па срэд на на чаль-
нік ПМК Мі ка лай Па трон чык. Тут не-
каль кі яго ма та цык лаў, ве ла сі пед, 

куб кі і ўзна га ро ды за пра цоў ныя 
пос пе хі. Ня даў на ў му зеі з'я віў ся 
ку ток на род ных вы на хо дак. Ся-
род экс па на таў зроб ле ны з плас-
ты ка вай бу тэль кі «ключ» для 
ад кры ва ння ба нак з на крыў ка мі 
твіст-оф, ад пу джа валь нік кра тоў 
з плас ты ка вай бу тэль кі. Му зей 
жы вы і па ста ян на па паў ня ец ца 
но вы мі зна ход ка мі. Не ха пае ме-
ды цын скіх экс па на таў, ад зна чае 

су раз моў нік, бы лі б удзяч ны за 
слы ха вы апа рат са вец ка га пе-
ры я ду, гра дус нік, упа коў кі ад лю-
бі мых у на ро дзе ду хоў Дзін тарс, 
Чыр во ная Маск ва. Па паў ня юц ца 
фон ды і ас тат ніх му зе яў. Ня даў-
на адзін жы хар пе ра даў кост ку 
ма ман та, ёсць рэ чы ча соў ВКЛ, 
пе ры я ду Друц ка га княст ва.

Не вы ключ на, што хут ка на 
тэ ры то рыі Мі ка ла еў скіх са жа лак 
з'я віц ца яшчэ адзін му зей — пад 
ад кры тым не бам, пя ты па лі ку. 

Пад час пра вя дзен ня ў Круг лым аб-
лас но га фес ты ва лю «Да жын кі» бы ло 
пры ня тае ра шэн не пом нік Ле ні ну пе ра-
вез ці з го ра да ў эка тур комп лекс — як 
экс па нат са вец кай эпо хі. Тут пра ва дыр 
стаў яшчэ блі жэй шы да на ро да. У тым 
сэн се, што вы ра ша на бы ло ад ка зац-
ца ад ча ты рох мет ро ва га па ста мен та, 
яго зра бі лі больш сціп лым і не вя ліч-
кім. Не па да лёк зна хо дзяц ца яшчэ два 
пом ні кі — рус ка му ге не ра лу Мі ха і лу 
Чар ня е ву і мас та ку Мі ка лаю Не ўра ву. 
Да рэ чы, над пі сы на гра ні це на бе ла-
рус кай мо ве.

— Пад трым лі ва ем род нае, на цы-
я наль нае, — за ўва жае Мі ка лай Кур-
но саў. — У нас на ват на дзвя рах рэ-

ста ра на над пі сы на бе ла рус кай, рус кай 
і анг лій скай мо вах. Асноў ныя клі ен ты — 
за меж ні кі, трэ ба, каб яны ра зу ме лі, што 
ад па чы ва юць на тэ ры то рыі бе ла рус кай 
дзяр жа вы. Ар га ні зу ем прэс-ту ры, пра во-
дзім раз на стай ныя ме ра пры ем ствы. Вось 
ня даў на ар га ні за ва лі між на род ны фес ты-
валь пча ля роў. За пра ша лі ўдзель ні каў з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Чэ-
хіі, Пры бал ты кі — пры еха ла больш чым 
130 ча ла век. Сё ле та трэ ці раз пра во дзі лі 
між на род ны фо рум псі хо ла гаў Бе ла ру сі, 
Ра сіі і Укра і ны.

Пэт-бу тэль ка: 
новы фармат

Прад пры ем ства мае дзве вы твор чыя 
пля цоў кі — у Ма гі лё ве і Круг лым. У Ма-
гі лё ве ства ра юць пэт-шмат кі з пэт-бу тэ-
лек, якія по тым ідуць на вы твор часць 
по лі эфір ных ва лок наў і геа тэкс тыль ных 
ма тэ ры я лаў. Без іх сён ня не абы сці ся 
пры да рож ным бу даў ніц тве, пра клад цы 
га за пра во даў, наф та пра во даў, ба лас-
ці роў цы труб для пра клад кі іх на дне 
мо раў і акі я наў, вы ра бе тэкс тыль най 
абіў кі для са ло наў аў та ма бі ляў.

На пля цоў цы ў Круг лым ство ра на 
не каль кі па то каў. Тут ад пра ца ва ныя 
дру гас ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы пе-
ра ўтва ра юц ца ў дру гас ныя па лі ме ры 
по лі эты ле ну, по лі пра пі ле ну, по лі эфі раў. 
Сы ра ві на для вы твор час ці за во зіц ца з 
па лі го наў цвёр дых бы та вых ад хо даў 
або пля цо вак для збо ру бы та во га смец-
ця. І ка лі ў 2015 го дзе на за вод зе бы ло 
пе ра пра ца ва на 1588 тон раз на стай ных 
дру гас ных ад хо даў, то сё ле та толь кі за 
паў го да 1814 тон. І гэ та, ка жуць на «Ус-
ход нім», не мя жа.

Ра зам з ін жы не рам-тэх но ла гам 
Іга рам ГО ЛУ БЕ ВЫМ на кі роў ва ем ся на 
сар та валь ны учас так, дзе спра са ва ныя 
ў вя лі кія бло кі плас ты ка выя ад хо ды раз-
бі ра юц ца і на транс пар цё ры па да юц ца 
на верх. Там ра бо чыя сар ту юць сы ра ві-

ну па ко ле ры і ты пе ма тэ ры я лу, з яко га 
яна вы раб ле на. Сар та ван не — на огул 
вель мі ад каз ны мо мант у ра бо це. Зай-
ма юц ца ім спе цы яль на пад рых та ва ныя 
лю дзі. По лі эты лен, по лі пра пі лен, по лі-
эты лен тэ рэф та лат плюс іх раз ме жа ван-
ні па ко ле рах, ты пах — уся го атры ма-
ец ца 20 раз на від нас цяў сы ра ві ны, якія 
трэ ба апра ца ваць па асоб на.

Асоб на пе ра пра цоў ва юц ца по лі-
эты ле на выя і по лі пра пі ле на выя плён-
кі. По лі эты ле ны, на прык лад, ідуць на 
вы твор часць дру гас най гра ну лы. З яе 
бе ла рус кія прад пры ем ствы ро бяць 
плён кі, смец це выя па ке ты, ліц цё выя 
вы ра бы. Пер ша сны по лі пра пі лен да-
ра жэй шы, і яго не мэ та згод на ўсю ды 
вы ка рыс тоў ваць, а гэ ты больш тан ны 
і не менш якас ны. Лі ней ны по лі эты лен 
вы со ка га ціс ку пе ра пра цоў ва ец ца ў 
стрэйч-плён ку для сель скай гас па дар-
кі, — ба чы лі ўпа ка ва ныя ў яе ру ло ны 
се на на кал гас ным по лі? Без ад ход ны 
ма тэ ры ял. Вяс ной кал га сы вяр та юць 
яе на пе ра пра цоў ку зноў.

Іна ва цый ны пра дукт
Сё ле та на за вод зе па ча ла ся 

вы твор часць фар ба валь ні ка для 
по лі эфір ных ва лок наў на асно ве 
ПЭТ-гра ну ля та. Доб рую спра ву 
пад тры маў Ма гі лёў скі абл вы кан-
кам. З яго іна ва цый на га фон ду на 
рэа лі за цыю пра ек та бы ло вы дзе-
ле на 800 ты сяч руб лёў.

— У Бе ла ру сі толь кі мы зай ма ем-
ся па доб ны мі фар ба валь ні ка мі, — 

удак лад няе су раз моў нік. — Амаль усе 
яны ідуць на экс парт у Ра сію.

За восем ме ся цаў з па чат ку го да 
вы раб ле на ка ля 50 ты сяч кі ла гра маў 
фар ба валь ні ку на асно ве дру гас на га 
ПЭТ. Амаль увесь гэ ты аб' ём ад гру жа-
ны ра сій скім і бе ла рус кім спа жыў цам 
— ЗАТ «РБ груп», ТАА «Се ле на», ЧУП 
«Тэх ман тажг руп», ААТ «Ка мі тэкс», ТАА 
«На ва тэх», «ЮнітП ласт». Пра цяг ва юц ца 
по шу кі но вых па тэн цый ных спа жыў цоў у 
Ра сіі. Вя дуц ца пе ра га во ры аб па стаў ках 
пра дук цыі ў Поль шчу і Укра і ну. Вы твор-
чая ма гут насць да зва ляе вы пус каць да 
40 тон гэ тай пра дук цыі што ме сяц.

Да рэ чы, по лі мер ны фар ба валь нік 
на асно ве ты та ну шы ро ка вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў якас ці на паў няль ні ка ПЭТ-ва-
лок наў, якія пры мя ня юц ца, на прык лад, 
пры вы твор час ці па ду шак, коў драў, 
адзен ня і гэ так да лей. Да стат ко ва зга-
даць па пу ляр ны за раз ха ла фай бер.

Асар ты мент па шы ра ец ца
Ня даў на на за вод зе асво і лі вы пуск 

па лі мер ных пад до наў з дроб ле ных су-
ме сяў по лі эты ле ну і ін шых па лі ме раў. Іх 
ах вот на бя руць птуш ка фаб ры кі, цук ро-
выя за во ды, мя са пе ра пра цоў чыя прад-
пры ем ствы.

— За раз па глыб ля ем пе ра пра цоў ку, 
каб мець больш вы со кую да баў ле ную 
вар тасць пра дук цыі, вы пра цоў ва ем но-
выя ві ды кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў, — 
дзе ліц ца пла на мі ін жы нер-тэх но лаг.

А хут ка на «Ус ход нім» бу дзе на ла-
джа на вы твор часць труб ма ло га і вя лі-
ка га дыя мет раў. Ад на з лі ній ужо цал кам 

са бра ная і пра цуе ў тэс та вым рэ жы ме. 
У якас ці зы ход на га ма тэ ры я лу тут вы ка-
рыс тоў ва ец ца ўся тая ж гра ну ла.

Моц ная ка ман да
«За вод «Ус ход ні» — прад пры-

ем ства но ва га па ка лен ня. Та кіх у 
кра і не па куль ня шмат. Па да бралася 
доб рая ка ман да ад на дум цаў і пра-
фе сі я на лаў. Ды рэк тар за во да Анд-
рэй Ці шу роў, на мес нік ды рэк та ра 
Аляк сандр Ра га за, ін жы нер-тэх но-
лаг Ігар Го лу беў, ін жы нер-энер ге-
тык Аляк сандр Смір ноў, ме ха нік 
Ле а нід Ва ві лаў, май стры ўчаст каў 

Дзя ніс Кур га наў і Жан на Хма ран-
ко ва, ме не джар па збы це Тац ця-
на Бу ліц кая, ка мер цый ны агент 
Тац ця на Дуд ке віч і ін шыя — ме-
на ві та дзя ку ю чы ім вы твор часць 
раз ві ва ец ца, зна хо дзяц ца но выя 
рын кі збы ту, асвой ва ец ца пе ра-
да вая пра дук цыя.

— Трэ ба ня спын на ру хац ца 
на пе рад, — са лі дар ныя яны 
ў сва іх па мкнен нях. — Сён ня 
імк лі ва мя ня ец ца ры нак, удас-
ка наль ва ец ца аб ста ля ван не 
на шых парт нё раў, а зна чыць, 

з'яў ля юц ца но выя па тра ба ван ні 
і да гра ну лы, якую мы вы пус ка ем. 
І тое, што мы за па тра ба ва ныя, 

так са ма шмат пра што га во рыць. 
Сён ня на ша гра ну ла ста но віц ца ас-
но вай для ня тка ных ма тэ ры я лаў, 
якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў бу даў-
ніц тве, бы це ча ла ве ка, сель скай 
гас па дар цы, на вы твор час цях. Мы 
на ла дзі лі вы пуск тых жа пад до наў, 
якія ра ней за во зі лі ся ў Бе ла русь 
з-за мя жы.

Сён ня на прад пры ем стве пра-
цуе бо лей за 100 ча ла век, але тут 
пла ну юць па шы рац ца і ства раць 
но выя пра цоў ныя мес цы і за па тра-
ба ва ныя ча сам пра дук ты. Вы ра бы 
«Ус ход ня га» ка рыс та юц ца по пы там 
не толь кі ў буй ных прад пры ем-
стваў. Тыя ж ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі вель мі ах вот на бя руць 
гра ну лы для вы твор час ці плён кі, 
па лі мер ных се так, ша па чак для 
цві коў. Урны, аў та руч кі, тру бы — 
з гра ну лы на огул мож на зра біць 
усё што хо чаш. І «За вод «Ус ход ні» 
га то вы су пра цоў ні чаць са спа жыў-
ца мі лю бо га ўзроў ню.
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Другое жыццё палімераў
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па на-
зі ра ла, як на за вод зе «Ус ход-
ні» з ка му наль ных ад хо даў 
на ра джа юц ца ка рыс ныя для 
кра і ны рэ чы. Гэ та прад пры-
ем ства мож на сме ла лі чыць 
эка ла гіч на ары ен та ва ным, бо 
тут што ме сяц пе ра раб ля юць 
да 200 тон не бяс печ ных для 
пры ро ды ад хо даў з плас ты ку. 
ТАА «За вод «Ус ход ні» спе цы я- 
лі зу ец ца на пе ра пра цоў цы 
дру гас ных рэ сур саў, вы твор-
час ці кам па зі цый ных ма тэ-
ры я лаў, фар ба валь ні каў на 
асно ве дру гас на га ПЭТ і по лі-
эты ле наў, ліц цё вых вы ра баў.
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Вель мі зруч ныя пад до ны, асаб лі ва 
для хар чо вай га лі ны. 

Ды рэк тар за во да «Ус ход ні»
 Анд рэй ЦІ ШУ РОЎ. 

Ка ман да пра фе сі я на лаў. 

Мі ка лай 
КУР НО САЎ 

з но вым 
экс па на там — 

кост кай ма ман та. 

ЧА ТЫ РЫ МУ ЗЕІ... АД ПМКЧА ТЫ РЫ МУ ЗЕІ... АД ПМК

Бе ла рус кая хат ка.

Му зей эпо хі СССР.


