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Ча ты ры га ды та му ў Го мель-

скiм ра ё не по бач з вёс кай Ла-

па цi на ад крыў ся ўчас так па пе-

ра пра цоў цы пра мыс ло вых ад хо-

даў. Ня даў на ство ра нае на той 

час прад пры ем ства ААТ «Уты-

лi за тар» дзей нi ча ла ў Го ме лi як 

стар тап-кам па нiя. Хут ка рэа лi за-

ва лi пры цяг ну тыя iн вес ты цыi. У 

Го мель скай, Ма гi лёў скай i Мiн-

скай аб лас цях па ча лi пра ца ваць 

не каль кi вы твор чых участ каў. 

Бiз нес — па спя хо вы. На вы твор-

час цi ў Го мель скiм ра ё не прад-

пры ем ства за бяс пе чы ла знач-

ную коль касць ра бо чых мес цаў. 

Ма гут насць пе ра пра цоў кi ААТ 

«Уты лi за тар» — больш за ты ся чу 

тон смец ця што дня. Гэ та не прос-

та смец це, а са мыя праб лем ныя 

i скла да ныя ў пе ра пра цоў цы ма-

тэ ры я лы — жа ле за бе тон, рэшт кi 

бу даў нi чых кан струк цый, зме ша-

ныя ад хо ды пас ля зно су бу дын-

каў. Пры ват нае прад пры ем ства 

зай ма ец ца драб нен нем бе то ну, 

бi ту му, драў нi ны. Пе ра пра ца ва-

нае — сы ра вi на для да лей ша га 

вы ка ры стан ня — скла дзi ру ец ца 

на вы твор чай пля цоў цы.

Але па ме ры та го як шы ры-

ла ся i раз вi ва ла ся вы твор часць 

спе цы я лi за ва на га прад пры ем-

ства, рас ло i не за да валь нен не 

жы ха роў вёс кi Ла па цi на, чые да-

мы зна хо дзi лi ся па блi зу арэнд-

най тэ ры то рыi. Га лоў ныя пры чы-

ны не за да во ле нас цi лю дзей зра-

зу ме лыя — па ву лi цы на се ле на га 

пунк та ста ла ўсё час цей кур сi ра-

ваць ве лi ка груз ная тэх нi ка. Мяс-

цо выя на ра ка лi — «раз бi ва юць 

да ро гу», «не да юць гу ляць на 

ву лi цы дзе цям». Хтось цi скар-
дзiў ся на не нар ма ва ны рэ жым 
ра бо ты, якi за мi наў вяс коў цам 
ад па чы ваць уве ча ры, па ру шаў 
сон. Лю дзей «на пруж ваў» шум 

дра бiль най тэх нi кi. Але больш 

за ўсё вы клi каў на ра кан няў 

пыл: вет рам раз но сi ла ся дроб-

на фрак цый ная пе ра пра ца ва ная 

сы ра вi на з ад кры тай склад ской 

пля цоў кi. Зра зу ме ла, гас па да ры 

да моў, што па су сед стве з ААТ 

«Уты лi за тар», па ча лi пi саць зва-

ро ты да ра ён ных улад.

Скар гi жы ха роў на дзей насць 

прад пры ем ства не маг лi за стац-

ца не за ўва жа ны мi. Ра ён ныя ор-

га ны ўла ды ўзя лi пы тан не на 

кант роль.

— Паў ста ла за да ча — вы-

пра ца ваць кам пра мiс ныя ра-

шэн нi, — ад зна чы ла стар шы ня 

Го мель ска га рай вы кан ка ма 

Але на АЛЕК СI НА. — Iх вы зна-

ча лi ў дыя ло гу, ра зам: ула ды, 

пры ро да ахоў ныя служ бы, прад-

стаў нi кi прад пры ем ства i, безу-

моў на, вяс коў цы.

Кi раў нiц тва рай вы кан ка ма 

су стрэ ла ся з жы ха ра мi на се-

ле на га пунк та. Але на Алек сi на 

ад ка за ла на ўсе пы тан нi, якiя 

хва ля ва лi: па пэў ных з іх бы лi 

агу ча ны кан крэт ныя ра шэн нi, не-

ка то рыя — на кант ро лi ра ён най 

ад мi нiст ра цыi.

На ця пе раш нi мо мант 

ААТ «Уты лi за тар» атры маў 

прад пi сан не аб не аб ход нас цi 

спы нiць за воз на тэ ры то рыю но-

вых пар тый ад хо даў i пе ра пра-

цоў ку ма тэ ры я лаў. Ад па вед нае 

па тра ба ван не да прад пры ем ства 

па сту пi ла ад пры ро да ахоў ных i 

са нi тар ных служ баў. Шэ раг кант-

ра лю ю чых ме ра пры ем стваў па-

ка заў, што ў пе ра пра цоў шчы ка 

ўзнi ка лi пэў ныя па ру шэн нi iн-

струк цыi па абы хо джан нi з ад-

хо да мi i iх скла дзi ра ван нi.

Кi раў нiц тва ААТ «Уты лi за тар» 

узя ло аба вя за цель ства вы зва лiць 

арэнд ную тэ ры то рыю ад пе ра пра-

ца ва най сы ра вi ны i не пе ра пра ца-

ва ных ад хо даў. Прад пры ем ства 

пе ра раз мер ка ва ла свае сi лы на 

ўзмоц не ны збыт. Ця пер тут пра-

вод зяць ад гру зач ныя ра бо ты.

Вя до ма, што прад пры ем ства 

ААТ «Уты лi за тар» за клю чы ла 

да га вор з суб' ек та мi гас па да ран-

ня на на быц цё пе ра пра ца ва най 

драў нi ны. Сы ра вi на пры дат ная 

для вы твор час цi шча пы як па лi-

ва для ка цель няў. Ужо ад гру жа-

на больш за 4 ты ся чы тон. Гэ та 

знач ны ўнё сак у пра цэс вы зва-

лен ня арэнд най тэры  то рыi.

Так са ма ў дыя ло гу ра ён ных 

улад, вяс коў цаў, эка ла гiч ных 

служ баў i прад стаў нi коў прад-

пры ем ства бы лi пра пра ца ва ны 

ўсе ню ан сы пра цэ су вы ва зу сы-

ра вi ны з вы твор чай пля цоў кi. 

Ся род iх — не пра ца ваць у вы-

хад ныя i свя точ ныя днi, уве ча ры 

пас ля 18 га дзiн. На гэ тыя ме ры 

пай шлi для кам фор ту мяс цо вых 

жы ха роў, ня гле дзя чы на тое што 

такія аб ме жа ван нi ў пэў най сту-

пе нi ма ру дзяць пра цэс вы зва-

лен ня тэ ры то рыi i ад груз кi пра-

дук цыi пе ра пра цоў кi.

У перс пек ты ве част ку пе ра-

пра ца ва ных бу даў нi чых ад хо даў 

ААТ «Уты лi за тар» пла нуе вы ка-

рыс таць пры ўлад ка ван нi дру гой 

арэнд най пля цоў кi, якая па куль 

не вы зна ча на. Але ця пер пер ша-

чар го вая за да ча — рэа лi за ваць 

на за па ша ную сы ра вi ну i раз гру-

зiць пля цоў ку ка ля вёс кi.

Вы зна ча на, што пра дукт вы-

твор час цi трэ ба пе ра во зiць з вы-

ка ры стан нем тэн таў для ку за ваў 

са ма зва лаў. Кi роў цам баль шаг-

ру заў ка тэ га рыч на да ве дзе на не 

па ру шаць хут кас ны рэ жым, каб 

не ўзнi маць пыл пад час транс-

пар цi роў кi, на што ра ней па сту-

па лi скаргі.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

«УТЫЛЬ» — «УТЫЛЬ» — 
ПРЫК ЛАД, ПРЫК ЛАД, 
ЯК ПРЫЙ СЦI ДА ЗГО ДЫЯК ПРЫЙ СЦI ДА ЗГО ДЫ

НЕ ТЫ ПО ВЫ ЛІ ПЕНЬ
На гэ тым тыд ні тэм пе ра тур ны фон 

зноў на 2—4 гра ду сы ні жэй шы за нор му
Ней кія арэ лі ў нас з на двор' ем атрым-

лі ва юц ца. То пры пя чэ так, што хоць 

кры чы, то дождж і хо лад на — хоць 

плач. І на гэ тым тыд ні ў нас усё прос-

та — зноў па ха ла дае, па ве дам ля-

юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Так, з аў то рка сі ту а цыя ў ат мас фе ры 

пач не мя няц ца. Ха лод ны ат мас фер ны 

фронт па ды дзе да за ход ніх межаў кра і ны. 

На пра ця гу дня ён бу дзе пе ра мя шчац ца ва 

ўсход нім на прам ку, па сту по ва ад соў ва ю чы 

цёп лае па вет ра за ме жы на ша га рэ гі ё на.

У се ра ду на двор'е ў нас зу сім са псу-

ец ца. У гэ ты дзень сы нап тыч ныя ўмо вы 

бу дзе вы зна чаць ха лад на ва тая ня ўстой-

лі вая па вет ра ная ма са, якая па сту пае з 

паў ноч на га за ха ду Еў ро пы. У Бе ла ру сі па-

ха ла дае. Уна чы ва ўсход ніх ра ё нах, днём 

мес ца мі, пе ра важ на па поў на чы кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб-

ных ра ё нах пра гры мяць на валь ні цы. Ве цер 

праг на зу ец ца за ход ні, паў ноч на-за ход ні 

па ры віс ты, удзень мес ца мі моц ны па ры-

віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

7—14 гра ду саў вы шэй за нуль, удзень — 

ад плюс 16 да плюс 23 гра ду саў.

Не вель мі кам форт на бу дзе і ў чац вер. 

У гэ ты час мы апы нём ся ў воб лас ці па вы-

ша на га ат мас фер на га ціс ку. Па поў на чы 

кра і ны за ха ва ец ца ўплыў ня ўстой лі вай 

па вет ра най ма сы. Ча ка ец ца пе ра мен ная 

воб лач насць. Бу дзе пе ра важ на без апад-

каў, толь кі мес ца мі па поў на чы прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, удзень маг чы мы 

на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад 7 да 12 цяп ла, удзень — ад 

плюс 16 да 22 гра ду саў вы шэй за нуль. 

Та кі тэм пе ра тур ны фон на 2—4 гра ду сы 

ні жэй шы за клі ма тыч ную нор му.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных сі ноп ты каў, у пят ні цу за ха ва ец ца 

ад нос на ха лод нае на двор'е. У асоб ных 

ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

лет нія даж джы. Ве цер праг на зу ец ца паўд-

нё ва-ўсход ні з пе ра хо дам на паў ноч на-за-

ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе 6—13 цяп ла, удзень — ад плюс 

18 гра ду саў да 25 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Што — за біць цвік? (Та кім бы ло 

ад но з кон курс ных за дан няў...) Ды 

без праб лем! Пры чым не толь кі для 

му жоў, але і для жо нак. Ка ло да, 

ма ла ток, пяць цві коў па дзе сяць 

сан ты мет раў...

— Я ні ра зу не пра мах ну ла ся, — 

па хва лі ла ся Але на. — «Вы бі ла» 

дзе сяць ба лаў з дзе ся ці, і хут чэй 

за ўсіх.

Най вы шэй шую ад зна ку атры-

ма ла сям'я і за карм лен не ця ля ці. 

З гэ тым вы дат на спра ві лі ся гас па-

ды ня са ста рэй шай да чуш кай Ксе-

няй. А вось з дро ва мі яны ўжо рас-

праў ля лі ся ра зам: спа чат ку баць кі 

руч ной пі лой пі ла ва лі бер вя но на 

ка лод кі, по тым баць ка ка лоў іх, а 

дзяў чын кі склад ва лі па лен цы.

І зноў ста лі пер шы мі!

Праў да, на кась бе гас па дар 

іх кры ху пад вёў, што не дзіў на, 

ка лі ве даць, што ка су ён, мож-

на ска заць, у ру ках не тры маў: 

ку піў яе, ка лі па чаў рых та вац ца 

да кон кур су, — стаў ву чыц ца, і 

ўжо як атры ма ла ся... За раз, ка-

жа, пры ся дзіб ны ўчас так бу дзе 

аб кош ваць не толь кі тры ме рам, 

але і ка сой.

Усім та там да вя ло ся па па цець, 

спа ві ва ю чы ў тры пя люш кі ля леч-

нае не маў ля...

Яшчэ ад но кон курс нае за дан-

не — на тач цы, аб мі на ю чы пе ра-

шко ду, пра вез ці жон ку.

— Пер шы раз у жыц ці мя не ў 

та кой «ка рэ це» ка та лі, — смя я ла ся 

по тым Ле на. І згад ва ла, як са ма ды 

ін шыя гас па ды ні — на хут касць — 

ла ві лі ў за го не ку рэй, як пе ра но-

сі лі на віл ках чы гун кі. Ста рэй шыя 

дзе ці сар та ва лі і рас клад ва лі па 

ёміс тас цях буль бу, цы бу лю, морк-

ву. Спя ша лі ся, ста ра лі ся і ад ду шы 

смя я лі ся, бо ча го-ча го, а зна ход-

лі вас ці ды аза рту ўла да рам ся ла 

не па зы чаць. І Са ша з Але най, і 

да чуш кі іх — лю дзі твор чыя, ак-

тыў ныя, мэ та на кі ра ва ныя. Але на 

за гад вае Юнь каў скім сель скім 

До мам куль ту ры, Аляк сандр пра-

цуе элект ра ман цё рам. Ра зам яны 

рых ту юць ані ма цый ныя пра гра мы, 

вы сту па юць у ро лях Дзе да Ма ро за 

і Сня гур кі, ін шых ка зач ных ге ро-

яў — уме юць ства раць свя ты і са бе, 

і ін шым. Жы вуць яны ў Юнь ках ва 

ўлас ным до ме, ма юць пры ся дзіб-

ны ўчас так, які па тра буе ня ма ла 

ра бо ты. Але ж зна хо дзяць час і на 

змяс тоў ны ад па чы нак: сям'ю Зуб ко 

з дзець мі мож на ўба чыць на спар-

тыў ных пля цоў ках, у ту рыс тыч ных 

па хо дах. Але на ак тыў ні чае ў за баў-

ляль ных пра гра мах, што ла дзяц ца 

на спар тыў на-ту рыс тыч ным комп-

ле се «Азёр кі». Аляк сандр за ха піў-

ся ла зер та гам — ства рыў ка ман-

ду, якая зай ма ла пры за выя мес цы 

на ват у рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц-

твах. Але ж га лоў нае, што мацуе 

сям'ю, — гэ та лю боў і па ва га ад но 

да ад на го.

МЯ ДО ВАЯ ФІШ КА
Кон курс пра хо дзіў на пра ця гу 

двух дзён. Па на бра ных ба лах па-

стаў ча не лі дзі ра ва лі. Але як жу ры 

ацэ ніць пад вор кі?

— Мы ра зу ме лі, што ў кож най 

сям'і яны бу дуць ба га тыя. Ста лі 

ду маць, якую ад мет насць на даць 

на ша му, — рас каз ва лі су жэн цы. — 

Ага, мы за хап ля ем ся пча ляр ствам, 

ма ем пчаль нік. Дык ча му б не спы-

ніц ца на «мя до вай» тэ ма ты цы?

Так яны і зра бі лі. У вы ні ку мно гім 

(у тым лі ку і жу ры), каш ту ю чы мёд, 

да вя ло ся па ла маць га ло вы, каб ад-

роз ніць лу га вы ад лі па ва га. Тыя, 

хто на зы ваў пра віль на, атрым лі-

ва лі ад пча ля роў не вя ліч кі су ве нір 

(жоў цень кую пча лу на жоў цень кім 

по лі) і з за да валь нен нем пры ма-

цоў ва лі яго на сваё адзен не. Сма-

ка ва лі ме да ву ху, пры га та ва ную па 

сак рэт ным рэ цэп це, квас з мё дам і 

лі мо нам, не звы чай ныя фрук то выя 

асар ці, так са ма з мё дам. А ка лі Ка-

ры на Вол ка ва зай гра ла на ба я не 

вель мі па пу ляр ную ў мо ла дзі ме-

ло дыю пес ні пра пча лу і пча ла во да 

(па ўмо вах кон кур су да зва ля ла ся 

вы ка рыс тоў ваць толь кі жы вую 

му зы ку, фа наг ра ма за ба ра ня ла-

ся), а вя ліз ны Мядз ведзь (рос та вая 

ляль ка) разам з Ксе ні яй і Са бі най 

пус ці лі ся ў ско кі, да іх да лу чы лі ся 

на ват прад стаў ні кі жу ры.

ШТО Ў ВЫ НІ КУ?
Вы ўжо чу лі, ві даць, аль бо зда га-

да лі ся: сям'я Зуб ко з вя лі кім ад ры-

вам ад ін шых вый шла пе ра мож цай 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су. За тым 

ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня. Кож ная з пя ці 

сем' яў-удзель ніц атры ма ла сер ты-

фі кат на су му 80 ба за вых ве лі чынь, 

а па стаў ча не — як пе ра мож цы — 

яшчэ і су шыл ку для са да ві ны, а так-

са ма шмат ін шых пры зоў.

— Не мо жам не ска заць пра 

ка ман ду, якая рых та ва ла нас да 

кон кур су, — ка жуць пе ра мож цы. — 

Асаб лі вая ўдзяч насць пер ша му 

сак ра та ру Па стаў ска га рай ка ма 

БРСМ Ве ра ні цы Каз лоў скай, якая 

лі та раль на за сы па ла нас ідэ я мі, 

па ста ян на бы ла по бач, а дзяў-

чын кам на ват ко сы за пля та ла... 

У твор чым пла не шмат да па ма га-

лі і культ  работ ні кі Ка ры на Вол ка-

ва, Ва ле рый Жук' ян, ка лек тыў ра-

ён на га До ма ра мёст ваў. Заў сё ды 

пад трым лі ваў і ва ўсё ўні каў стар-

шы ня сель ска га Са ве та Вя ча слаў 

Уруб леў скі. А як пры ем на бы ло, 

ка лі ўба чы лі, што пад тры маць нас 

у Алек санд рыю пры ехаў стар шы ня 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Пётр 

Кур то! Шчы ры дзя куй усім!

...Але на і Аляк сандр сцвяр джа-

юць, што на кон курс яны еха лі не 

прос та паў дзель ні чаць, а пе ра маг-

чы. На гэ та на строй ва лі і сва іх да-

чу шак. Тыя ўсю да ро гу паў та ра лі: 

«Едзем пе ра ма гаць!» — «А што  

вы ха це лі б атры маць за пе ра мо-

гу?» — па пы та лі ся баць кі. — «Цэ-

лую скрын ку ма ро жа на га!» — ад-

ка за лі дзяў чын кі.

І яны яго за слу жы лі.

Фа і на КА САТ КІ НА.

Дык вось яны якія — ула да ры ся ла!

Ве ра ні ка КАЗ ЛОЎ СКАЯ, пер шы сак ра тар рай ка ма ГА «БРСМ»:
— У кон кур се ўдзель ні ча ла пяць сем' яў. Са пер ні кі бы лі сур' ёз ныя, 

пры чым ад на ка ман да — з са мой Алек санд рыі, а гэ та не ма ла важ ны 
псі ха ла гіч ны фак тар. Але на шы Зуб ко най больш ура зі лі і гле да чоў, і 
жу ры. Вя лі кая пад рых тоў чая ра бо та ака за ла ся не да рэм най. Шчы рая 
ўдзяч насць за ра зу мен не і да па мо гу стар шы ні рай вы кан ка ма Сяр гею 
Чэ пі ку і стар шы ні ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Пят ру Кур то, кі раў ні кам 
ААТ «На ва сёл кі-Лу чай», ма ла ка за во да, рыб га са «На він кі», Па стаў ска га 
фі лі яла аб лас но га спа жы вец ка га та ва рыст ва.

Па стаў ча не пе ра маг лі, і гэ та го нар як для ра ё на, так і для ўсёй 
Ві цеб шчы ны.

На двор'еНа двор'еПраб ле ма i ра шэн неПраб ле ма i ра шэн не
Вы твор чая пля цоў ка ААТ «Уты лi за тар».

Стар шы ня Го мель ска га рай вы кан ка ма Але на АЛЕК СI НА 
на су стрэ чы з жы ха ра мi вёс кi Ла па цi на.

Пе ра пра цоў ка пра мыс ло вых ад хо даў па блi зу вёс кi Ла па цi на, 

што пад Го ме лем, спы не ная. Та кiм чы нам прад пры ем ства — 

аран да тар пры ста са ва най тэ ры то рыi ка ля на се ле на га пунк та 

вы ка на ла прад пi сан не ра ён ных улад. Пра дук ты пе ра пра цоў кi 

бу даў нi ча га смец ця i не пе ра пра ца ва ную сы ра вi ну трэ ба цал-

кам раз мер ка ваць i вы вез цi.


