4

ЛЮСТЭРКА

21 ліпеня 2020 г.
Вытворчая пляцоўка ААТ «Утылiзатар».

Праблема i рашэнне

Надвор'е

НЕТЫПОВЫ ЛІПЕНЬ

«УТЫЛЬ» —
ПРЫКЛАД,
ЯК ПРЫЙСЦI ДА ЗГОДЫ
Перапрацоўка прамысловых адходаў паблiзу вёскi Лапацiна,
што пад Гомелем, спыненая. Такiм чынам прадпрыемства —
арандатар прыстасаванай тэрыторыi каля населенага пункта
выканала прадпiсанне раённых улад. Прадукты перапрацоўкi
будаўнiчага смецця i неперапрацаваную сыравiну трэба цалкам размеркаваць i вывезцi.
Чатыры гады таму ў Гомельскiм раёне побач з вёскай Лапацiна адкрыўся ўчастак па перапрацоўцы прамысловых адходаў. Нядаўна створанае на той
час прадпрыемства ААТ «Утылiзатар» дзейнiчала ў Гомелi як
стартап-кампанiя. Хутка рэалiзавалi прыцягнутыя iнвестыцыi. У
Гомельскай, Магiлёўскай i Мiнскай абласцях пачалi працаваць
некалькi вытворчых участкаў.
Бiзнес — паспяховы. На вытворчасцi ў Гомельскiм раёне прадпрыемства забяспечыла значную колькасць рабочых месцаў.
Магутнасць перапрацоўкi ААТ
«Утылiзатар» — больш за тысячу
тон смецця штодня. Гэта не проста смецце, а самыя праблемныя
i складаныя ў перапрацоўцы матэрыялы — жалезабетон, рэшткi
будаўнiчых канструкцый, змешаныя адходы пасля зносу будынкаў. Прыватнае прадпрыемства
займаецца драбненнем бетону,
бiтуму, драўнiны. Перапрацаванае — сыравiна для далейшага
выкарыстання — складзiруецца
на вытворчай пляцоўцы.
Але па меры таго як шырылася i развiвалася вытворчасць
спецыялiзаванага прадпрыемства, расло i незадавальненне
жыхароў вёскi Лапацiна, чые дамы знаходзiлiся паблiзу арэнднай тэрыторыi. Галоўныя прычыны незадаволенасцi людзей зразумелыя — па вулiцы населенага
пункта стала ўсё часцей курсiраваць велiкагрузная тэхнiка. Мясцовыя наракалi — «разбiваюць

дарогу», «не даюць гуляць на
вулiцы дзецям». Хтосьцi скардзiўся на ненармаваны рэжым
работы, якi замiнаў вяскоўцам
адпачываць увечары, парушаў
сон. Людзей «напружваў» шум
драбiльнай тэхнiкi. Але больш

Алена АЛЕКСIНА. — Iх вызначалi ў дыялогу, разам: улады,
прыродаахоўныя службы, прадстаўнiкi прадпрыемства i, безумоўна, вяскоўцы.
Кi раў нiц тва рай вы кан ка ма
сустрэлася з жыхарамi населенага пункта. Алена Алексiна
адказала на ўсе пытаннi, якiя
хвалявалi: па пэўных з іх былi
агучаны канкрэтныя рашэннi, некаторыя — на кантролi раённай
адмiнiстрацыi.

Старшыня Гомельскага райвыканкама Алена АЛЕКСIНА
на сустрэчы з жыхарамi вёскi Лапацiна.

за ўсё вы клi каў на ра кан няў
пыл: ветрам разносiлася дробнафракцыйная перапрацаваная
сыравiна з адкрытай складской
пляцоўкi. Зразумела, гаспадары
дамоў, што па суседстве з ААТ
«Утылiзатар», пачалi пiсаць звароты да раённых улад.
Скаргi жыхароў на дзейнасць
прадпрыемства не маглi застацца незаўважанымi. Раённыя органы ўлады ўзялi пытанне на
кантроль.
— Паўстала задача — выпра ца ваць кам пра мiс ныя рашэннi, — адзначыла старшыня
Го мель ска га рай вы кан ка ма

На ця пе раш нi мо мант
ААТ «Уты лi за тар» атры маў
прад пi сан не аб не аб ход нас цi
спынiць завоз на тэрыторыю новых партый адходаў i перапрацоўку матэрыялаў. Адпаведнае
патрабаванне да прадпрыемства
паступiла ад прыродаахоўных i
санiтарных службаў. Шэраг кантралюючых мерапрыемстваў паказаў, што ў перапрацоўшчыка
ўзнiкалi пэўныя парушэннi iнструкцыi па абыходжаннi з адходамi i iх складзiраваннi.
Кiраўнiцтва ААТ «Утылiзатар»
узяло абавязацельства вызвалiць
арэндную тэрыторыю ад перапра-

На гэтым тыдні тэмпературны фон
зноў на 2—4 градусы ніжэйшы за норму

цаванай сыравiны i неперапрацаваных адходаў. Прадпрыемства
пераразмеркавала свае сiлы на
ўзмоцнены збыт. Цяпер тут праводзяць адгрузачныя работы.
Вядома, што прадпрыемства
ААТ «Утылiзатар» заключыла
дагавор з суб'ектамi гаспадарання на набыццё перапрацаванай
драўнiны. Сыравiна прыдатная
для вытворчасцi шчапы як палiва для кацельняў. Ужо адгружана больш за 4 тысячы тон. Гэта
значны ўнёсак у працэс вызвалення арэнднай тэрыторыi.
Таксама ў дыялогу раённых
улад, вяс коў цаў, эка ла гiч ных
службаў i прадстаўнiкоў прадпрыемства былi прапрацаваны
ўсе нюансы працэсу вывазу сыравiны з вытворчай пляцоўкi.
Сярод iх — не працаваць у выхадныя i святочныя днi, увечары
пасля 18 гадзiн. На гэтыя меры
пайшлi для камфорту мясцовых
жыхароў, нягледзячы на тое што
такія абмежаваннi ў пэўнай ступенi марудзяць працэс вызвалення тэрыторыi i адгрузкi прадукцыi перапрацоўкi.
У перспектыве частку перапрацаваных будаўнiчых адходаў
ААТ «Утылiзатар» плануе выкарыстаць пры ўладкаваннi другой
арэнднай пляцоўкi, якая пакуль
не вызначана. Але цяпер першачарговая задача — рэалiзаваць
назапашаную сыравiну i разгрузiць пляцоўку каля вёскi.
Вызначана, што прадукт вытворчасцi трэба перавозiць з выкарыстаннем тэнтаў для кузаваў
самазвалаў. Кiроўцам бальшагрузаў катэгарычна даведзена не
парушаць хуткасны рэжым, каб
не ўзнiмаць пыл падчас транспарцiроўкi, на што раней паступалi скаргі.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Нейкія арэлі ў нас з надвор'ем атрымліваюцца. То прыпячэ так, што хоць
крычы, то дождж і холадна — хоць
плач. І на гэтым тыдні ў нас усё проста — зноў пахаладае, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага
цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю
радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя
Мінпрыроды.
Так, з аўторка сітуацыя ў атмасферы
пачне мяняцца. Халодны атмасферны
фронт падыдзе да заходніх межаў краіны.
На працягу дня ён будзе перамяшчацца ва
ўсходнім напрамку, паступова адсоўваючы
цёплае паветра за межы нашага рэгіёна.
У сераду надвор'е ў нас зусім сапсуецца. У гэты дзень сынаптычныя ўмовы
будзе вызначаць халаднаватая няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з
паўночнага захаду Еўропы. У Беларусі пахаладае. Уначы ва ўсходніх раёнах, днём
месцамі, пераважна па поўначы краіны
пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Вецер
прагназуецца заходні, паўночна-заходні
парывісты, удзень месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ўначы складзе
7—14 градусаў вышэй за нуль, удзень —
ад плюс 16 да плюс 23 градусаў.
Не вельмі камфортна будзе і ў чацвер.
У гэты час мы апынёмся ў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Па поўначы
краіны захаваецца ўплыў няўстойлівай
паветранай масы. Чакаецца пераменная
воблачнасць. Будзе пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы пройдуць
кароткачасовыя дажджы, удзень магчымы
навальніцы. Вецер прагназуецца заходні
парывісты. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад 7 да 12 цяпла, удзень — ад
плюс 16 да 22 градусаў вышэй за нуль.
Такі тэмпературны фон на 2—4 градусы
ніжэйшы за кліматычную норму.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу захаваецца
адносна халоднае надвор'е. У асобных
раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя
летнія дажджы. Вецер прагназуецца паўднёва-ўсходні з пераходам на паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы складзе 6—13 цяпла, удзень — ад плюс
18 градусаў да 25 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Дык вось яны якія — уладары сяла!
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Што — забіць цвік? (Такім было
адно з конкурсных заданняў...) Ды
без праблем! Прычым не толькі для
мужоў, але і для жонак. Калода,
малаток, пяць цвікоў па дзесяць
сантыметраў...
— Я ні разу не прамахнулася, —
пахвалілася Алена. — «Выбіла»
дзесяць балаў з дзесяці, і хутчэй
за ўсіх.
Найвышэйшую адзнаку атрымала сям'я і за кармленне цяляці.
З гэтым выдатна справіліся гаспадыня са старэйшай дачушкай Ксеняй. А вось з дровамі яны ўжо распраўляліся разам: спачатку бацькі
ручной пілой пілавалі бервяно на
калодкі, потым бацька калоў іх, а
дзяўчынкі складвалі паленцы.
І зноў сталі першымі!
Праўда, на кась бе гас па дар
іх крыху падвёў, што не дзіўна,
ка лі ве даць, што ка су ён, можна ска заць, у ру ках не тры маў:
купіў яе, калі пачаў рыхтавацца
да кон кур су, — стаў ву чыц ца, і
ўжо як атрымалася... Зараз, кажа, пры ся дзіб ны ўчас так будзе
абкошваць не толькі трымерам,
але і касой.
Усім татам давялося папацець,
спавіваючы ў тры пялюшкі лялечнае немаўля...

Яшчэ адно конкурснае заданне — на тачцы, абмінаючы перашкоду, правезці жонку.
— Першы раз у жыцці мяне ў
такой «карэце» каталі, — смяялася
потым Лена. І згадвала, як сама ды
іншыя гаспадыні — на хуткасць —
лавілі ў загоне курэй, як пераносілі на вілках чыгункі. Старэйшыя
дзеці сартавалі і раскладвалі па
ёмістасцях бульбу, цыбулю, моркву. Спяшаліся, стараліся і ад душы
смяяліся, бо чаго-чаго, а знаходлівасці ды азарту ўладарам сяла
не пазычаць. І Саша з Аленай, і
дачушкі іх — людзі творчыя, актыўныя, мэтанакіраваныя. Алена
за гад вае Юнь каўскім сель скім
Домам культуры, Аляксандр працуе электраманцёрам. Разам яны
рыхтуюць анімацыйныя праграмы,
выступаюць у ролях Дзеда Мароза
і Снягуркі, іншых казачных герояў — умеюць ствараць святы і сабе,
і іншым. Жывуць яны ў Юньках ва
ўласным доме, маюць прысядзібны ўчастак, які патрабуе нямала
работы. Але ж знаходзяць час і на
змястоўны адпачынак: сям'ю Зубко
з дзецьмі можна ўбачыць на спартыўных пляцоўках, у турыстычных
паходах. Алена актыўнічае ў забаўляльных праграмах, што ладзяцца
на спартыўна-турыстычным комплесе «Азёркі». Аляксандр захапіўся лазертагам — стварыў каман-

ду, якая займала прызавыя месцы
нават у рэспубліканскіх спаборніцтвах. Але ж галоўнае, што мацуе
сям'ю, — гэта любоў і павага адно
да аднаго.

музыку, фанаграма забаранялася), а вялізны Мядзведзь (роставая
лялька) разам з Ксеніяй і Сабінай
пусціліся ў скокі, да іх далучыліся
нават прадстаўнікі журы.

МЯДОВАЯ ФІШКА

ШТО Ў ВЫНІКУ?

Конкурс праходзіў на працягу
двух дзён. Па набраных балах пастаўчане лідзіравалі. Але як журы
ацэніць падворкі?
— Мы разумелі, што ў кожнай
сям'і яны будуць багатыя. Сталі
думаць, якую адметнасць надаць
нашаму, — расказвалі сужэнцы. —
Ага, мы захапляемся пчалярствам,
маем пчальнік. Дык чаму б не спыніцца на «мядовай» тэматыцы?
Так яны і зрабілі. У выніку многім
(у тым ліку і журы), каштуючы мёд,
давялося паламаць галовы, каб адрозніць лугавы ад ліпавага. Тыя,
хто называў правільна, атрымлівалі ад пчаляроў невялічкі сувенір
(жоўценькую пчалу на жоўценькім
полі) і з задавальненнем прымацоўвалі яго на сваё адзенне. Смакавалі медавуху, прыгатаваную па
сакрэтным рэцэпце, квас з мёдам і
лімонам, незвычайныя фруктовыя
асарці, таксама з мёдам. А калі Карына Волкава зайграла на баяне
вельмі папулярную ў моладзі мелодыю песні пра пчалу і пчалавода
(па ўмовах конкурсу дазвалялася
вы ка рыс тоў ваць толь кі жы вую

Вы ўжо чулі, відаць, альбо здагадаліся: сям'я Зубко з вялікім адрывам ад іншых выйшла пераможцай
рэспубліканскага конкурсу. Затым
адбылася ўрачыс тая цырымонія
ўзнагароджання. Кожная з пяці
сем'яў-удзельніц атрымала сертыфікат на суму 80 базавых велічынь,
а пастаўчане — як пераможцы —
яшчэ і сушылку для садавіны, а таксама шмат іншых прызоў.
— Не можам не сказаць пра
каманду, якая рыхтавала нас да
конкурсу, — кажуць пераможцы. —
Асаблівая ўдзячнасць першаму
сакратару Пастаўскага райкама
БРСМ Вераніцы Казлоўскай, якая
літаральна засыпала нас ідэямі,

пастаянна была побач, а дзяўчынкам нават косы заплятала...
У творчым плане шмат дапамагалі і культработнікі Карына Волкава, Валерый Жук'ян, калектыў раённага Дома рамёстваў. Заўсёды
падтрымліваў і ва ўсё ўнікаў старшыня сельскага Савета Вячаслаў
Урублеўскі. А як прыемна было,
калі ўбачылі, што падтрымаць нас
у Александрыю прыехаў старшыня
раённага Савета дэпутатаў Пётр
Курто! Шчыры дзякуй усім!
...Алена і Аляксандр сцвярджаюць, што на конкурс яны ехалі не
проста паўдзельнічаць, а перамагчы. На гэта настройвалі і сваіх дачушак. Тыя ўсю дарогу паўтаралі:
«Едзем перамагаць!» — «А што
вы хацелі б атрымаць за перамогу?» — папыталіся бацькі. — «Цэлую скрынку марожанага!» — адказалі дзяўчынкі.
І яны яго заслужылі.
Фаіна КАСАТКІНА.

Вераніка КАЗЛОЎСКАЯ, першы сакратар райкама ГА «БРСМ»:
— У конкурсе ўдзельнічала пяць сем'яў. Сапернікі былі сур'ёзныя,
прычым адна каманда — з самой Александрыі, а гэта немалаважны
псіхалагічны фактар. Але нашы Зубко найбольш уразілі і гледачоў, і
журы. Вялікая падрыхтоўчая работа аказалася недарэмнай. Шчырая
ўдзячнасць за разуменне і дапамогу старшыні райвыканкама Сяргею
Чэпіку і старшыні раённага Савета дэпутатаў Пятру Курто, кіраўнікам
ААТ «Навасёлкі-Лучай», малаказавода, рыбгаса «Навінкі», Пастаўскага
філіяла абласнога спажывецкага таварыства.
Пастаўчане перамаглі, і гэта гонар як для раёна, так і для ўсёй
Віцебшчыны.

