
Сю ды да стаў ля юць сы ра ві ну. 
Тут буль ба трап ляе пад ачы шчаль ны стру мень ва ды.
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НА ЎСЕ РУ КІ МАЙ СТРЫ
Гіс то рыя прад пры ем ства па ча ла-

ся ў да лё кім 1896 го дзе, ка лі бра ты 
Саль ма но ві чы, якія ва ло да лі ма ёнт кам 
у Ра мей шках, дзе і ця пер зна хо дзіц ца 
за вод, вы ра шы лі за няц ца вы твор час цю 
буль бя но га крух ма лу. Прад пры ем ства 
прай шло і праз рэ ва лю цыю, і Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну (пад час якой на ват 
не спы ні ла ра бо ту), і ма са вае за хап-
лен не ку ку ру зай, і дзяр жаў ныя пе ра-
ўтва рэн ні, і эка на міч ны кры зіс... Ця пе-
раш ні пе ры яд мож на на зваць ад ным з 
най леп шых у гіс то рыі за во да. Усё гэ та 
дзя ку ю чы ды рэк та ру прад пры ем ства 
Сяр гею Чу дзі лоў ска му, які 
прый шоў на гэ тую па са ду 
пяць га доў та му, ка лі вы-
твор часць бы ла ў ка та стра-
фіч ным ста не.

Сяр гей Дзміт ры е віч да 
гэ та га пра ца ваў стар шы нёй 
кал га са, та му да пе ра ўтва-
рэн няў па ды шоў па-гас па-
дар ску. Ён пры зна ец ца, 
што ве дае, як на за вод зе 
пра цуе кож ны він цік:

— Ка лі я ма гу спра віц ца 
сам, на вош та мне ін жы нер 
або энер ге тык? Так, я за-
гру жа ны з ра ні цы да ве ча-
ра, але па-ін ша му і не мо жа 
быць. Усе мае спе цы я ліс ты 
ва ло да юць не каль кі мі пра-
фе сі я мі. Гэ та да зва ляе ска-
ра ціць штат і даць лю дзям 
боль шы за ро бак, які яны 
за слу гоў ва юць. Дзя ку ю чы 
гэ та му ў нас ня ма ця куч кі кад раў, я і 
сам тры ма ю ся за во пыт ных ра бот ні каў. 
На ват па да ваць буль бу трэ ба ўмець 
пра віль на, каб ба чыць, ка лі ад чы няць 
за слан ку, а пры пры га та ван ні крух-
маль на га ма лач ка і на огул не аб ход ныя 
во чы-«ал ма зы».

Уся го на прад пры ем стве пра цуе 
ка ля 30 ча ла век, і гэ та ў се зон. Та ды 
да дат ко выя ра бот ні кі па трэб ныя для 
не ква лі фі ка ва най пра цы, на прык лад, 
каб за шы ваць мяш кі. Да рэ чы, се-
зо нам лі чыц ца пе ры яд з ве рас ня па 

канец снеж ня. Але ў гэ тым го дзе Сяр-
гей Дзміт ры е віч раз ліч вае па чаць ра-
бо ты ра ней, ужо 20 жніў ня, каб па спець 
«пе ра ха піць» больш буль бы.

У цэ лым, яшчэ больш па вя ліч ваць 
вы твор чыя ма гут нас ці прад пры ем ству 
пе ра шка джае ме на ві та не да хоп сы ра-
ві ны. Гро дзен ская воб ласць за бяс печ-
вае прад пры ем ства сы ра ві най толь кі на 
37%, а пе ра во зіць буль бу больш чым на 
150 кі ла мет раў ужо ста но віц ца не рэн-
та бель ным. Та му ў гэ тым го дзе Галь-
шан скі крух маль ны за вод за клю чыў 
да га вор з ін сты ту та мі рас лі на вод ства 
ў Шчу чы не і Са ма хва ла ві чах. Прад пры-
ем ства за куп ляе ў іх эліт ныя і су пер-

эліт ныя сар ты кар то фе ля, якія по тым 
пе рад ае на вы сад ку гас па дар кам сва ёй 
сы ра він най зо ны:

— Для іх гэ та доб рая маг чы масць 
аб на віць на сен ны ма тэ ры ял, для нас — 
пра ца на перс пек ты ву. Бо на за вод тую 
буль бу пры вя зуць толь кі ў на ступ ным 
го дзе. У ся рэд нім крух ма ліс тасць буль-
бы 11—12%, толь кі гэ ты пра цэнт сы-
ра ві ны мы вы ка рыс тоў ва ем, ас тат няе 
да во дзіц ца вы во зіць на па лі філь тра цыі. 
Ра ней жа ме ры ны іш лі на корм ска ці-
не, але ця пер тэх на ло гіі жы вё ла га доў лі 

па мя ня лі ся. Та му вель мі важ на вы ка-
рыс тоў ваць буль бу з больш вы со кай 
коль кас цю крух ма лу, гэ та мо жа быць і 
18%, і 22%, і на ват 28%.

Чым даў жэй шы ве ге та цый ны пе-
ры яд, тым больш крух ма лу буль ба па-
спя вае на за па сіць, та му лепш за ўсё 
па ды хо дзяць поз нія сар ты. Але, як ака-
за ла ся, крух ма ліс тасць за ле жыць не 
толь кі ад сар тоў, але і ад до гля ду.

Сяр гей Дзміт ры е віч ста ра ец ца раз-
ве яць міф пра тое, што зай мац ца буль-
бай ня вы гад на:

— Ка лі атрым лі ваць на ват 250-300 
цэнт не раў з гек та ра, гас па дар ка ўжо 
не бу дзе страт най. А пры клаў шы на ма-

ган ні, гэ тыя ліч бы мож на 
пад няць і да 480—500 ц/га. 
Мы, на прык лад, пра цу ем з 
фер ме ра мі з Ва ло жын ска-
га ра ё на, якія па стаў ля юць 
нам ад ты ся чы да дзвюх 
ты сяч тон буль бы. Хто доб-
ра пра цуе, заў сё ды бу дзе 
ў плю се.

НЕ ВЫ ЧАР ПАЛЬ НЫЯ 
КРЫ НІ ЦЫ 

РА ЦЫ Я НА ЛІ ЗА ЦЫІ
Па прад пры ем стве ды рэк тар пра-

во дзіць нас як са праўд ны эк скур са вод. 
Ві даць, што аб ра бо це за во да ён на 
са май спра ве ве дае ўсё «ад і да». Па-
куль на кі роў ва ем ся да цэ ха, па спя вае 
рас ка заць, што за раз бу ду юць склад на 
500 тон, збі ра юц ца знес ці ста-
рую ва га вую і зра біць зруч ны 
за езд і пля цоў ку для ма шын. Не 
за бы ва юць і аб эс тэ ты цы: фар-
бу юць плот і пла ну юць доб ра-
ўпа рад ка ваць бе раг не вя лі ка га 
ва да схо ві шча.

— За пяць га доў мы пе ра ра-
бі лі па ло ву за во да, і гэ та да лё ка 
не мя жа. Боль шую част ку за дач 
вы ра ша ем сва і мі сі ла мі, толь кі 
для скла да ных ра бот за пра ша-
ем спе цы я ліс таў. Усё гэ та дзе ля 
ра цы я на лі за цыі, дзя ку ю чы якой 
і мож на па вя ліч ваць пры бы так. 
У нас вель мі энер га за трат ная 
вы твор часць, та му я доў га ду-
маў, як мож на змя ніць пра цэс. 
У вы ні ку — толь кі ма то раў пры бра лі 
штук 15. У цэ ху дэ ман та ва лі ве лі зар ныя 
ліш нія боч кі і зра бі лі праз рыс ты дах. 
Ця пер за мест ча ты рох ма гут ных пра-
жэк та раў на ту раль нае асвят лен не, — 
рас каз вае Сяр гей Дзміт ры е віч.

Па пад лі ках ды рэк та ра, каб цал кам 
ма дэр ні за ваць вы твор часць, трэ ба яшчэ 
ка ля двух га доў. Ужо пры бра лі прак тыч-
на ўсё не па трэб нае аб ста ля ван не, на-
прык лад, ку ку руз ную лі нію, ве лі зар ную 

бу ра ко вую мый ку збі ра юц ца за мя ніць 
не вя лі кай буль бя ной, што да зво ліць 
яшчэ ска ра ціць энер га за тра ты.

Ка лі буль бу пры во зяць на за вод, яе 
скі да юць у спе цы яль ныя на за па шваль-
ныя ямы, ад куль яна пад дзе ян нем ва-
ды ру ха ец ца на мый ку. Тут жа ста іць 
ра бот нік, які кант ра люе па ток: ён не 
па ві нен быць за над та буй ным, бо на пе-
ра дзе паст ка для ка мя нёў. Пас ля мый-
кі буль ба пад ціс кам па ды ма ец ца на 
шэсць мет раў і трап ляе на тар кі. Увесь 

гэ ты цэх аб слу гоў ва юць 3—4 ча ла ве-
кі — толь кі муж чы ны, та му што пра ца 
па тра буе знач най фі зіч най сі лы.

Да лей на кі роў ва ем ся да «ван наў» з 

крух маль ным ма лач ком. Спа чат ку ма-

лач ко ад стой ва ец ца: крух мал з-за цяж-

кас ці апус ка ец ца ўніз, а смец це збі ра-

ец ца на вер се. Бруд ную ва ду злі ва юць, а 

крух маль ную ма су звер ху пра мы ва юць 

ар тэ зі ян скай ва дой. І так — не каль кі ра-

зоў, увесь этап зай мае 6—8 га дзін.

Ра ней з-за не да хо пу склад скіх па-

мяш кан няў крух мал пры хо дзі ла ся тры-

маць у ма лач ку па не каль кі ме ся цаў — 

за лі ва лі цэ лыя ба сей ны, а по тым пра-

пус ка лі праз гід ра сіс тэ му яшчэ раз, што 

цяг ну ла за са бой да дат ко выя вы дат кі.

Най важ ней шая ста дыя ўся го пра цэ-

су — суш ка. Ма лач ко па да ец ца на ва ку-
ум нае ко ла, дзе ва ку ум «вы смокт вае» 
ва ду, а крух мал пры лі пае да сце нак. 
Вы хо дзіць ён ад туль віль гот нас цю 40%. 
Ра ней ма тор кру ціў вя лі кі шнэк, а з дру-
го га бо ку яму да па ма га лі яшчэ тры.

Гэ тую сіс тэ му за мя ні лі ма лень кім за-
кры тым шнэ кам, ска ра ціў шы вы дат кі 
энер гіі з 26 кі ла ват да трох.

На на ступ ным эта пе ў спра ву ўсту пае 
га ра чае па вет ра. У кан цы крух мал пра-
сей ва ец ца і за шы ва ец ца ў мяш кі. Гэ тая 
кан струк цыя зна хо дзіц ца на вы шы ні ся мі 
мет раў, а Сяр гей Дзміт ры е віч ужо пры ду-
маў, як яе мож на зра біць бюд жэт ней шай і 
зруч ней шай, прос та апус ціў шы ўніз.

З мо ман ту, ка лі буль бу пры во зяць 
на за вод, да та го, ка лі крух мал за шы-
ва юць у мяш кі, у ся рэд нім пра хо дзіць 
ка ля су так. Гра фік на за вод зе гнут кі. Як 

толь кі ёсць сы ра ві на, 
пра цу юць круг лыя су-
ткі. Сё ле та ўжо на рых-
та ва лі 2010 тон буль бы. 
У се зон прад пры ем ства 
пра цуе прак тыч на без 
пера пын ку: тры зме ны 
на пе ра пра цоў ку буль-
бы і ў ча ты ры зме ны на 
суш ку.

У пла нах у ды рэк та-
ра — ска ра чэн не руч-

ной пра цы на прад пры ем стве. На прык-
лад, ця пер боль шую част ку пра дук цыі 

ад гру жа юць на пад до нах — ня даў на 

ад на ві лі кар. За раз у гэ тай спра ве за-

дзей ні ча на не адзі нац цаць ча ла век, а 

пяць.

— Пе ра ра біць са ста ро га на но вае 

заў сё ды скла да ней. Але за на шым 

прад пры ем ствам гіс то рыя, во пыт, тое, 

што з'яў ля ец ца на шай пе ра ва гай. А рэ-

сур сы для ра цы я на лі за цыі, я ўпэў не ны, 

вы чар па ныя не бу дуць ні ко лі, — раз ва-

жае ды рэк тар Галь шан ска га крух маль-

на га за во да.

МЕНШ БУЛЬ БЫ — 
БОЛЬШ КРУХ МА ЛУ

Сяр гей Чу дзі лоў скі рас каз вае, што 

яшчэ год та му ў прад пры ем ства бы лі 

апош нія даў гі. За раз жа по пыт на крух-

мал пе ра вы шае пра па но ву. Гэ та пры 

тым, што вы твор чыя ма гут нас ці прад-

пры ем ства — 1500 тон у год, а ле тась, 

дзя ку ю чы эн ту зі яз му ра бот ні каў, атры-

ма ла ся вы ра біць 2174 то ны крух ма лу. 

У пла нах, ка лі бу дзе сы ра ві на, да вес ці 

гэ тую ліч бу да 2,5 ты ся чы тон. А вось 

ка лі но вы ды рэк тар толь кі прый шоў на 

прад пры ем ства, тут ледзь-ледзь вы-

раб ля лі 1150 тон.

— Мы не хо чам раў няц ца на аб' ём 

буль бы, якая ідзе на пе ра пра цоў ку. На-
ад ва рот, з той жа коль кас ці зда бы ваць 
больш крух ма лу. Гэ та мен шы кошт і за-
ку пак, і элект ра энер гіі. Чым ні жэй шы са-
бе кошт пра дук ту, тым больш кан ку рэн та-

здоль ны мі мы ста но вім ся. А кан ку рэн цыя 
са праў ды ёсць, асаб лі ва вы со кая ў Гро-
дзен скай воб лас ці — апраўд ва ем жар-
тоў нае зван не «буль бя ной кра і ны», — 
усмі ха ец ца Сяр гей Дзміт ры е віч.

Яшчэ дзе вяць га доў та му то ну крух-
ма лу мож на бы ло пра даць за 1700 до ла-
раў, по тым ца на па да ла і да 500, ця пер 
жа тры ма ец ца ў ра ё не 580—600 до ла раў. 
На экс парт ідзе больш за 60% усёй пра-
дук цыі. Знач ная част ка — на Ра сію, але 
за год уда ло ся пра вес ці ды вер сі фі ка цыю 
рын ку на 37%. У мі ну лым го дзе па стаў-
ля лі пра дук цыю ў Літ ву, Вя лі ка бры та нію, 
В'ет нам, Укра і ну. Для пра вер кі якас ці на 
прад пры ем стве акрэ ды та ва ная еў ра пей-
ская ла ба ра то рыя. Ся род но вых кі рун-
каў — Та джы кі стан і Ка зах стан. У цэ лым, 
рын кі збы ту вель мі шы ро кія.

У Бе ла ру сі Галь шан скі крух маль ны 
за вод на пра мую су пра цоў ні чае з мно гі-
мі прад пры ем ства мі, на прык лад, 60–80 
тон крух ма лу штомесяц ідзе на вы твор-
часць вя до мых чып саў.

— Быў пе ры яд, ка лі я ча каў клі ен та 
цэ лы год. З'ез дзіў у Поль шчу, у Ка лі-
нінг рад, за вёз узо ры, і толь кі праз год 
на пра цоў кі «стрэ лі лі» ў вя лі кіх аб' ёмах. 
А ня даў на мне на ват прый шло ся ад мо-
віць буй ной фір ме, та му што па куль у 
нас і так вель мі шмат за ка заў. Ве да-
ю чы пра тое, як скла да на мо жа быць, 
я заў сё ды ў сва іх за куп ні коў пы та ю ся, 
ці не ці ка віць іх пра дук цыя ін шых прад-
пры ем стваў, што ёсць у ра ё не. Трэ ба 
да па ма гаць ад но ад на му, — раз ва жае 
ды рэк тар.

На пы тан не аб тым, як яму ў га ла ву 
пры хо дзяць усе гэ тыя ідэі па ап ты мі за-
цыі ра бо ты за во да, Сяр гей Дзміт ры е віч 
усмі ха ец ца:

— Пра ца ў мя не та кая. Ана ло гію мож-
на пры вес ці са сту дэнц кі мі га да мі. Ка лі 
на пер шым кур се мы ўсе сло вы за піс ва лі 
цал кам, то на пя тым ужо маг лі ста віць 
толь кі лі та ры, але сэнс ра зу ме лі. Так і 
тут. Га лоў нае — дас ка на ла ра за брац ца 
ў ра бо це прад пры ем ства і не быць абы-
яка вым да яго лё су. І ўсё атры ма ец ца!
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Як на Галь шан скім за вод зе па крух мал вы строй ва ец ца чар га

Ра ней ад ным са спо са баў вы зна чыць па-са праўд на му доб рую 

гас па ды ню бы ло яе ўмен не пе рад ура чыс тай па дзе яй на крух ма ліць 

воп рат ку, ня хай гэ та бу дзе спад ні ца, аб шэў кі, каў нер або ка шу ля 

цал кам. Крух мал вы ка рыс тоў ва лі і ў якас ці пры сып кі для дзя цей, 

з яго ж да па мо гай ра бі лі і шпа лер ны клей: «рэ цэп таў» бы ло мност ва, 

кож ны спра ба ваў знай сці свой сак рэт ідэа льнай кан сіс тэн цыі. 

Су час ныя гас па ды ні крух мал ужы ва юць пе ра важ на ў га та ван ні, 

да да ючы яго ў хлеб, блі ны, алад кі, со у сы і, вя до ма ж, кі ся лі. 

А вось у пра мыс ло вас ці сфе ра пры мя нен ня крух ма лу па-ра ней ша му 

вель мі шы ро кая, та му і ці ка васць да гэ та га пра дук ту 

тры ма ец ца на вы со кім уз роў ні. Аб тым, як вес ці да пос пе ху 

120-га до вую вы твор часць, нам рас ка заў ды рэк тар 

ААТ «Галь шан скі крух маль ны за вод» Сяр гей ЧУ ДЗІ ЛОЎ СКІ.

З аб ноў ле ным вы твор чым аб ста ля ван нем 
нас па зна ё мі ла на чаль нік ла ба ра то рыі Тац ця на МА КЕЙ.

Су хі буль бя ны крух мал — пра дук цыя, Су хі буль бя ны крух мал — пра дук цыя, 
вя до мая сва ёй якас цю і эка ла гіч най чыс ці нёю.вя до мая сва ёй якас цю і эка ла гіч най чыс ці нёю.

Вя ду чы спе цы я ліст Яд ві га ЗБА РОЎ СКАЯ, га лоў ны бух гал тар Ра і са ПА ПЛАЎ СКАЯ, 
вя ду чы эка на міст На тал ля ДЗЕ БЕСЬ.

Фо та праб ле мы 
і ад да ле ная пра ца

Што год у ашмян скім ЖКГ 
пра цу юць на энер га збе ра жэн не. 

Мя ня юць пом па вае аб ста ля ван-

не, каб па леп шыць на дзей насць 

сіс тэм во да за бес пя чэн ня і во да-

ад вя дзен ня, ма дэр ні зу юць ка-

цель ні для змян шэн ня са бе кош-

ту цеп ла энер гіі, уста наў лі ва юць 

энер га эфек тыў нае аб ста ля ван не. 

Ство ра ны пра ект па па ве лі чэн ні 

до лі мяс цо вых ві даў па лі ва ў вы-

пра цоў цы цеп ла энер гіі.

— Апош нія два га ды мы пра-

цу ем на ап ты мі за цыю на шых 
за трат. Па ча лі з удас ка на лен ня 
скла ду спе цы я ліс таў — за два га-
ды іх па мен ша ла на 150 ча ла век, 
пры чым ад ным з пер шых ска ра ціў 
ад на го са сва іх на мес ні каў. Ця пер 
у гас па дар цы 360 су пра цоў ні каў, 
а ў 2013-м бы ло 600. Пры гэ тым 
аб' ёмы пра цы па ста ян на па вя ліч-
ва юц ца. Нам пе ра да юць сель скія 
свід ра ві ны, з'яў ля юц ца но выя ву лі-
цы, бу ду юц ца да мы, — па ве да міў 
Сяр гей БЕ ЛЯН КОЎ, ды рэк тар 
Ашмян ска га РУП ЖКГ. — Мы не 
ста лі рас пы ляц ца і ад кры ваць да-
дат ко выя вы твор час ці, а зра бі лі ся 
кам пакт ны мі, змен шы лі са бе кошт 
і больш за ра бі лі. Ап ты мі за цыя 

за трат і ўзмац нен не жорст кас ці 
кант ро лю за вы ка нан нем ра бот 
да зво лі ла нам, на прык лад, до-
сыць сур' ёз на аб на віць ру хо мы 
склад тэх ні кі.

Тры га ды та му ў гас па дар цы 
з'я ві ла ся ма лень кая ня мец кая 
ма шы на-пры бі раль шчык HАKО. 
Гэ ты шмат функ цы я наль ны агрэ-
гат здоль ны пад мя таць ву лі цы і 
тра ту а ры, а дзя ку ю чы на вес на му 
аб ста ля ван ню ён умее ка сіць тра-
ву, мыць пла ты і чыс ціць снег.

— Спе цы фі ка на ша га рэ лье фу 
ў тым, што пас ля кож на га даж джу 
на ву лі цах за ста ец ца шмат пяс ку, 

бо Ашмя ны быц цам бы пра гі на юц-
ца як раз у кі рун ку цэнт ра го ра да. 
Та му ўруч ную вель мі цяж ка лік ві-
да ваць та кія на ступ ствы — пра ца 
бу дзе прос та не за ўваж най, — ад-
зна чыў Вя ча слаў ЯН КОЎ СКІ, на-
мес нік ды рэк та ра Ашмян ска га 
РУП ЖКГ. — А гэ тая ма шын ка 
хоць і каш туе 150 ты сяч до ла-
раў, за мя ні ла са бой ба дай што 
25 двор ні каў. Тым больш што праз 
свае па ме ры яна ачы шчае са мыя 
цяж ка да ступ ныя зо ны — стык 
бар дзю ра з пра ез джай част кай, 
які мож на пры браць звы чай на 
толь кі ўруч ную.

Ашмян скія ка му наль ні кі ад ны-
мі з пер шых ука ра ні лі пра гра му 
АПМ «Дыс пет чар» (аў та ма ты за ва-
нае пра цоў нае мес ца дыс пет ча ра). 
Сут насць яе ў тым, што пры зван ку 
жы ха ра ўклю ча ец ца за піс і аў та ма-
тыч на ад кры ва ец ца карт ка, ку ды 

дыс пет чар упіс вае імя, ад рас і сут-
насць праб ле мы. Пас ля ў пра гра ме 
вы бі ра ец ца спе цы я ліст для вы ра-
шэн ня пы тан ня, АПМ «Дыс пет чар» 
фар мі руе і да сы лае яму СМС і май-
стар вы яз джае на мес ца. Дзя ку ю-
чы та кой пра цы з на сель ніц твам 
коль касць зван коў ска ра ці ла ся, 
сцвяр джа юць спе цы я ліс ты.

Ужо тры га ды, як тут пе рай шлі 
на элект рон ны да ку мен та а ба-
рот, а кі ру ю ча му скла ду на бы лі 
план шэ ты, каб быць заўж ды на 
су вя зі.

— Ця пер усе на чаль ні кі ад дзе-
лаў мо гуць пра ца ваць ад да ле на, 
бо да ку мен ты з рэ за лю цы я мі, ну-
ма ра мі, па тра ба ван ня мі, тэр мі на мі 
вы ка нан ня ад ска на ва ны і да ступ-
ны праз сер вер, — ка жа Сяр гей 
Бе лян коў. — Не па спеў неш та на 
пра цы, до ма ад крыў да ку мен ты і 
скон чыў.

Спе цы я ліс там участ каў, ку ды 

най час цей па сту па юць за яў кі 

ад жы ха роў, — ЖЭС, бу доў ля, 

са на чыст ка, — ку пі лі ма біль-

ныя і аплач ва юць ім аба ненц-

кую пла ту.

— Ця пер на шы ра бот ні кі мо гуць 

ад рэ ага ваць знач на апе ра тыў ней. 

Пе ра слаць па вай бе ры зды мак, 

дзе што зда ры ла ся, а не апіс ваць 

доў га, што за праб ле ма, — да даў 

Вя ча слаў Ян коў скі.

На прад пры ем стве ство ра ны 

функ цы я наль ны клас для за ня т-

каў па ахо ве пра цы. Ён на столь кі 

доб ра аб ста ля ва ны, што ву чэб ны 

аб лас ны цэнтр на яго ба зе ар га-

ні зуе ву чо бу і кур сы для спе цы-

я ліс таў.

Тры ў адным
Ашмян скія ка му наль ні кі бы лі 

пі я не ра мі ва ўка ра нен ні ў пра цу 
ка цель на га аб ста ля ван ня на фрэ-
зер ным тор фе. Вы со кі ка э фі цы ент 
ка рыс на га дзе ян ня (ККД) тут да-
ся га ец ца шля хам га рэн ня тор фу 
па прын цы пе «кі пя чы слой». Пя-
сок у кат ле з да па мо гай па вет ра 
ўзды ма ец ца ўга ру і пад трым лі ва-
ец ца ў та кім ста не, па ра лель на 
на гра ва ю чы ся да чыр ва ні. Ту ды 
ж па да ец ца торф, які та кім чы нам 
спаль ва ец ца ўшчэнт. Са бе кошт гі-
га ка ло рыі на фрэ зер ным тор фе 
та к у два ра зы ні жэй шы, чым на 
пры род ным га зе.

З ве рас ня 2016-га ашмян скія 
на ва та ры па ча лі вы раб ляць но вы 
від па лі ва — пе ле ты з іль но каст-
ры цы. Што дзень атрым лі ва юць 
не менш за 5 тон пра дук цыі. Хоць 
рэа лі за цыя яе ў якас ці па лі ва пер-
ша сная за да ча, фа су юць пе ле ты 
і ў трох кі ла гра мо выя па ке ты, каб 
ска рыс тоў ваць іх як под сціл ку для 
хат ніх га да ван цаў. Вы раб з іль но-
каст ры цы так са ма доб рая под сціл-
ка для ко ней, бо яна цал кам на ту-
раль ная і гі па а лер ген ная. Акра мя 
та го, яе мож на вы во зіць на па лі як 
угна ен не. Пры ват ныя кон на-спар-
тыў ныя клу бы, пры нам сі, ужо ці ка-
вяц ца та кі мі пра па но ва мі.

— Гэ та перс пек тыў ны ма тэ ры-
ял. Ад пі ла він ня і шча пы мож на 
атры маць боль шы эка на міч ны 
эфект, ка рыс та ю чы ся імі ў вы твор-
час ці мэб лі, а не па ля чы ў пе чы, — 
за ўва жыў Сяр гей Бе лян коў. — А 
мы сва ёй вы твор час цю па ды ма ем 
рэн та бель насць ай чы най іль ня ной 
га лі ны, бо куп ля ем фак тыч на ад-
хо ды, якія прос та вы во зяц ца на 

звал ку. Пры гэ тым якас най сы ра-
ві ны, без пяс ку і вя лі кай золь нас ці, 
не ха пае, бо не на ўсіх прад пры ем-
ствах уста ля ва ны но выя лі ніі для 
мыц ця лё ну пе рад апра цоў кай. 
Доб рых па стаў шчы коў знай шлі 
аж но ў Ля ха ві чах Брэсц кай воб-
лас ці за 200 км ад нас.

Каб атрым лі ваць пе ле ты з іль-
но каст ры цы, ка му наль ні кі кры ху 
пе ра ра бі лі аб ста ля ван не для вы-
ра бу пе лет з са ло мы. Для пус ка-
на ла дач ных ра бот пры яз джа лі лі-
тоў скія спе цы я ліс ты, якіх вель мі 
ўра зі ла мяс цо вая ма дэр ні за цыя. 
Са праўд ным ноу-хау, якое яны вы-
ра шы лі ска рыс таць і ў ся бе, для 
за меж ні каў ста ла маг чы масць 
па да чы сы ра ві ны ва ўста ноў ку 
з да па мо гай па вет ра (пры ла да 

пра цуе па прын цы пе пы ла со са). 
Та кая функ цыя да зва ляе яшчэ і 

да дат ко ва ачы шчаць каст ры цу — 

пя сок і ка мень чы кі не за цяг вае ў 

тру бу агрэ га та, і ў спра ву трап ляе 

яшчэ больш якас ная сы ра ві на.

На пе ле тах ужо пра цуе тры кат-

лы, сё ле та пе ра пра фі лю юць яшчэ 

два. У пла нах — пе ра вес ці на гі па-

а лер ген нае па лі ва ўсе 18 сель скіх 

ка цель ных і да сяг нуць поў най аў-

та ма ты за цыі пра цэ су з ад сут нас-
цю пер са на лу.

— Для працы спат рэ біц ца толь-
кі дыс пет чар ды служ ба, якая бу-
дзе ез дзіць на па лом кі і за груз ку 
пе лет у бун кер, — за ўва жыў Вя-

ча слаў Ян коў скі.

Тэр мін пры дат нас ці пе лет з іль-

но каст ры цы, да рэ чы, не аб ме жа-

ва ны — у ва ку ум ных цю ках па 500 

кі ла гра маў без до сту пу віль га ці 

яны мо гуць за хоў вац ца доў га.

«СТАЛЁВЫ ГО РАД» 
І ПЕ ЛЕ ТЫ З АД ХО ДАЎ ІЛЬ НУ
Ашмян скія ка му наль ні кі аба гра ва юц ца каст ры цай і вы ра ша юць пы тан ні праз вай бер

«СТАЛЁВЫ ГО РАД»«СТАЛЁВЫ ГО РАД»
Тры га ды за пар ашмян скія ка му наль ні кі — чэм пі ё ны Гро дзен скай 

воб лас ці ў лет няй спар та кі я дзе ЖКГ.

— Ка лі на ша ка ман да вы яз джае на спа бор ніц твы, я па чы наю 
хва ля вац ца, бо яны па ста ян на за бі ра юць у прад пры ем ства гро шы 
за пер шыя мес цы. Мы ж заўж ды за ах воч ва ем лю дзей прэ мі я мі, — 
смя ец ца ды рэк тар.

Спар тыў ны дух мяс цо выя спе цы я ліс ты трэ ні ру юць ва ўлас ным 
спар тыў ным клу бе «Сталёвы го рад». Ён раз мя шча ец ца ў бу дын ку 
га рад ско га ін тэр на та, што зна хо дзіц ца на ба лан се ЖКГ, і пра цуе з 
12 дня да 10 ве ча ра. Ка му наль ні кам і іх су жэн цам 50% кош ту аба-
не мен та аплач вае прад пры ем ства. Іс нуе на ват та рыф «ся мей ны», 
каб лю дзі маг лі зай мац ца ра зам з дзець мі, і «сту дэнц кі».

— У клу бе мо жа без праб лем трэ ні ра вац ца да 25 ча ла век. У нас 
вель мі доб рая вен ты ля цый ная сіс тэ ма, больш за 30 трэ на жо раў 
на роз ныя гру пы мыш цаў, — рас ка заў Вя ча слаў Ян коў скі. — Клуб 
пра цуе без вы хад ных і на ват па свя тах. Прый дуць тры ча ла ве кі на 
Вя лік дзень зай мац ца — мы бу дзем для іх пра ца ваць. Та кім чы нам 
мы рэ кла му ем зда ро вы лад жыц ця, і лю дзей не мен шае на ват на 
ле та. Ка жуць, што ма лень кі клуб ужо, так што ду ма ем над яго па-
шы рэн нем.

Сю ды пры яз джа юць зай мац ца з Аст раў ца, Смар го ні. А сё ле та ў 
«Сталёвым го ра дзе» рэа лі зу юць пра ект пад на ча лам аб са лют на га 
чэм пі ё на Бе ла ру сі па бо дзі біл дын гу ў ка тэ го рыі Mеn's Рhуsіс Мак сі ма 
Ба ня. Па вы хад ных ён пры яз джае ў Ашмя ны і трэ ні руе 20 удзель-
ні каў, якія што дня да юць яму спра ва зда чу пра сваё хар ча ван не, 
да сы ла ю чы здым кі ежы.

Кам пакт насць прад пры ем ства, ап ты мі за цыя за трат, ма дэр-
ні за цыя аб ста ля ван ня, ука ра нен не ўлас ных на ва цый і між-
на род нае су пра цоў ніц тва. Та кі па ды ход да пра цы да зва ляе 
Ашмян ска му ра ён на му ўні тар на му прад пры ем ству жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі па вы шаць якасць па слуг, зні жаць 
са бе кошт і за раб ляць. Элект рон ны да ку мен та а ба рот, су вязь 
спе цы я ліс таў праз смарт фо ны, вы твор часць пе ле таў з іль-
но каст ры цы і ўлас ны спар тыў ны клуб ро бяць іх што дзён ную 
пра цу больш апе ра тыў най і на сы ча най.

Дзей насць праз між на род ныя да га во ры і пра ек-
ты знач на па ска рае і спра шчае пра цу, упэў не ны на 
Ашмян шчы не, дзе за клю ча ны да га во ры аб су пра-
цоў ніц тве з гмі най Су вал кі (Поль шча) і ад мі ніст ра-
цы яй Віль нюс ка га ра ё на (Літ ва).

З удзе лам лі тоў скіх парт нё раў за го ра дам ва ўро-
чы шчы Су хая зроб ле на, на прык лад, ве ла да рож ка 
з асвят лен нем пра цяг лас цю ка ля трох кі ла мет раў. 
Ця пер там ка та юц ца, зай ма юц ца скан ды наў скай ха-
дой і прос та гу ля юць. А ў су пра цоў ніц тве з поль скім 
бо кам у Ашмя нах збу да ва ны да во лі вя лі кі ста ды ён з 
су час ным па крыц цём і лёг ка ат ле тыч ным яд ром.

Сё ле та ка му наль ні кі вы ра шы лі так са ма паў-
дзель ні чаць у між на род ным су пра цоў ніц тве. Яны 
па да лі су мес ную з Віль нюс кім ра ё нам за яў ку ў сак-
ра та ры ят пра гра мы транс гра ніч на га су пра цоў ніц-
тва «Лат вія — Літ ва — Бе ла русь» на 2015—2020 

гг. на доб ра ўпа рад ка ван не пля жа ва кол га рад ской 
са жал кі — адзі на га мес ца ў го ра дзе, дзе мож на 
пла ваць. У най блі жэй шыя тыд ні ча ка юць ад каз і 
рых ту юць яшчэ адзін су мес ны з лі тоў ца мі пра ект 
па бу доў лі ў га рад скім пар ку ам фі тэ ат ра.

Бу даў ніц тва ачы шчаль ных збу да ван няў і га рад-
ской ка на лі за цыі — сур' ёз ны пра ект, які не ўза ба ве 
ча кае Ашмя ны. Ачыс ныя сіс тэ мы ў го ра дзе збу-
да ва ны ў 1977 го дзе. Гэ та бу дзе вель мі сур' ёз нае 
бу даў ніц тва, якое за па тра буе ка ля $10 млн, якія 
пла ну ец ца атры маць ад Су свет на га бан ка рэ кан-
струк цыі і раз віц ця ў ме жах рэа лі за цыі пра гра мы 
«Во да за бес пя чэн не і во да ад вя дзен не ў Рэс пуб лі-
цы Бе ла русь». У 2019-м ка му наль ні кі раз ліч ва юць 
па чаць бу даў ні ча-ман таж ныя пра цы. Пры гэ тым 
ста рое аб ста ля ван не бу дзе пра цяг ваць пра ца ваць, 
а по бач пач нуць пра клад ваць но вае.

ПА ВЕЛАДАРОЖЦЫ — ДА МІЖ НА РОД НАГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВАПА ВЕЛАДАРОЖЦЫ — ДА МІЖ НА РОД НАГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Сяргей БЕЛЯНКОЎ, 
дырэктар Ашмянскага РУП ЖКГ.

Кампактная 
і шматфункцыянальная HAKO.

Вячаслаў ЯНКОЎСКІ, намеснік дырэктара Ашмянскага РУП ЖКГ, паказвае, 
якой павінна быць якасная сыравіна для пелет з ільнокастрыцы.

Дзмітрый НАРЭНКА, аператар пульта драбільна-сартыровачнай устаноўкі 
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