«Прамая лінія»
УСЁ ПРА ТРАДЫЦЫІ І АБРАДЫ,
НАРОДНЫЯ ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І!

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Калі можна хрысціць дзіця? Хто такія «пасаджаныя бацькі» і ў якім
выпадку іх трэба запрашаць на вяселле? Каго неабходна, а каго непажадана саджаць за памінальны стол? Што рабіць з заручальным
пярсцёнкам пасля таго, як шлюб распаўся? Чаму не адзначаецца 40-ы
дзень нараджэння?
Гэтыя і іншыя пытанні вы можаце задаць нашым гасцям, аўтарам
кнігі «Залатыя правілы народнай культуры», кандыдату філалагічных
навук, дактаранту Белдзяржуніверсітэта Івану Іванавічу (Янку)
Круку і этнакультуролагу Аксане Веньямінаўне Катовіч падчас
«прамой лініі», якая адбудзецца СЁННЯ, 27 студзеня, з 15.00 да 16.00
па нумарах: (8 017) 292 38 92 і 292 38 21.
Тэлефануйце — і атрымаеце адказы на любыя пытанні, якія датычацца падрыхтоўкі і правядзення найважнейшых жыццёвых абрадаў:
хрышчэння, вянчання, вяселля, уваходзін, пахавання і інш.

Родная газета на роднай мове
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

А

У Еўрасаюза няма прававых падстаў для ўвядзення санкцый
адносна Беларусі. Аб гэтым паведаміў старшыня Канстытуцыйнага
суда Беларусі Пётр Міклашэвіч на прэс-канферэнцыі.
Старшыня Канстытуцыйнага суда нагадаў, што беларускі парламент
напярэдадні прыняў заяву, якой даецца ацэнка рэзалюцыі Еўрапарламента адносна ўвядзення санкцый супраць Беларусі. У прыватнасці адзначаецца, што гэта рэзалюцыя была прынята без дастатковых падстаў.
«Як грамадзянін я спадзяюся, што разважлівасць возьме верх і ніякіх
эканамічных санкцый адносна Беларусі не будзе прынята», — сказаў ён.
«Няма прававых падстаў для ўвядзення санкцый супраць Беларусі.
Выбары былі праведзены ў адпаведнасці з Канстытуцыяй, нацыянальным
заканадаўствам, і Прэзідэнт, выбраны на свабодных і дэмакратычных выбарах, з'яўляецца легітымным. А тым падзеям, якія адбыліся непасрэдна пасля
выбараў, будзе давацца прававая ацэнка», — дадаў Пётр Міклашэвіч.
Як адзначыў старшыня КС, у Беларусі ў 2010 годзе ў адпаведнасці з
Канстытуцыяй прайшоў шэраг дзяржаўна-палітычных мерапрыемстваў.
Найбольш важныя з іх — выбары Прэзідэнта Беларусі, ІV Усебеларускі
народны сход, які з'яўляецца канстытуцыйнай формай непасрэднага
ўдзелу грамадзян у кіраванні справамі грамадства і дзяржавы, выбары
ў мясцовыя Саветы дэпутатаў.
Дазвольны парадак правядзення мітынгаў і шэсцяў не супярэчыць
Канстытуцыі Беларусі, паведаміў старшыня Канстытуцыйнага суда.
Пётр Міклашэвіч працытаваў некаторыя палажэнні Канстытуцыі Беларусі, дзе, у прыватнасці, гаворыцца, што кожны, хто знаходзіцца на тэрыторыі рэспублікі, абавязаны выконваць законы і паважаць нацыянальныя
традыцыі, а таксама годнасць, правы і свабоды, законныя інтарэсы іншых
асоб. Такім чынам, у Беларусі на канстытуцыйным узроўні прадастаўлена
права грамадскім аб'яднанням і грамадзянам выказваць публічна сваё
меркаванне. «Але што датычыцца масавых мерапрыемстваў — гэта
звязана з бяспекай удзельнікаў гэтых масавых акцый і бяспекай іншых
грамадзян. Таму ў абсалютнай большасці дзяржаў на заканадаўчым узроўні ўрэгуляваны парадак правядзення такіх масавых мерапрыемстваў.
У Беларусі таксама ёсць спецыяльныя заканадаўчыя акты, якія рэгламентуюць арганізацыю і правядзенне такіх масавых мерапрыемстваў», — сказаў Пётр Міклашэвіч. Старшыня Канстытуцыйнага суда таксама нагадаў,
што ў адпаведнасці з 23-м артыкулам Канстытуцыі Беларусі абмежаванні
правоў і свабод асобы дапускаюцца толькі ў выпадках, прадугледжаных
законам у інтарэсах нацыянальнай бяспекі, грамадскага парадку, абароны
маральнасці, здароўя насельніцтва, правоў і свабод іншых асоб.
Канстытуцыйны суд Беларусі выступае за стварэнне ў рэспубліцы
інстытута омбудсмена або Упаўнаважанага па правах чалавека.
«Я як кіраўнік Канстытуцыйнага суда і суддзі суда вывучаем вопыт
работы такога інстытута. І мы за тое, каб у перспектыве такі інстытут
быў уведзены ў рэспубліцы», — сказаў Пётр Міклашэвіч.
Старшыня КС растлумачыў, што інстытут омбудсмена з'яўляецца сродкам
ускоснага доступу грамадзян да канстытуцыйнага правасуддзя. «У шэрагу
краін праз упаўнаважанага па правах чалавека грамадзяне маюць доступ да
канстытуцыйнага правасуддзя. Яны звяртаюцца да гэтай асобы, і затым калі
ёсць падставы, яна ўносіць прапановы ў Канстытуцыйны суд», — адзначыў
Пётр Міклашэвіч. Што датычыцца магчымых тэрмінаў стварэння такога інстытута ў Беларусі, ён растлумачыў, што павінен быць распрацаваны адпаведны
законапраект, які ў далейшым павінен прыняць парламент.
Пётр Міклашэвіч нагадаў, што ў Беларусі не прадугледжана права
грамадзян на індывідуальную канстытуцыйную скаргу, гэта значыць грамадзянін не можа непасрэдна звярнуцца ў Канстытуцыйны суд і ставіць
пытанне аб праверцы канстытуцыйнасці таго ці іншага нарматыўна-прававога акта. Пры гэтым такі парадак характэрны не толькі для Беларусі,
але і для многіх дзяржаў Еўропы, у тым ліку Францыі.
БЕЛТА.

КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
КА..

«ВЫБАРЫ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ
ПРАЙШЛІ Ў АДПАВЕДНАСЦІ
З ПРЫНЦЫПАМІ І НОРМАМІ
КАНСТЫТУЦЫІ»

«ДОБРА БЯРЭЦЦА!»

Пётр МІКЛАШЭВІЧ:

СЯРЭДНЯЯ ЗАРПЛАТА Ў МІНСКУ Ў СНЕЖНІ
ПЕРАСЯГНУЛА 2-МІЛЬЁННЫ РУБЕЖ
Як паведамілі БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце,
намінальная налічаная сярэдняя зарплата работнікаў у сталіцы
была Br2096,2 тыс.
У Мінскай вобласці гэты паказчык быў Br1520,7 тыс. — упершыню
ў гэтым рэгіёне перавышаны паўтарамільённы ўзровень. Снежаньская
сярэдняя зарплата ў Гомельскай вобасці склала Br1494,5 тыс., у Гродзенскай — Br1468,5 тыс., у Віцебскай — Br1458,9 тыс., у Магілёўскай
— Br1448,9 тыс. На ніжняй пазіцыі зарплатнага рэгіянальнага рэйтынгу
размяшчалася Брэсцкая вобласць (Br1411,7 тыс.).
Рэальная заработная плата за 2010 год узрасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а найбольш высокія тэмпы росту прадэманстравала Магілёўская
вобласць (117,3 працэнта). Тэмп росту рэальнай зарплаты ў мінулым
годзе да ўзроўню 2009-га ў Мінскай вобласці склаў 116,9 працэнта, у
Брэсцкай — 116,1 працэнта. У Гомельскай вобласці гэты паказчык быў
роўны 115,2 працэнта, у Віцебскай — 115 працэнтаў, у Гродзенскай
вобласці — 114,6 працэнта, а ў Мінску — 112,4 працэнта.

КАМУ ІСЦІ Ў ПАДАТКОВУЮ?

Сям'я Яфімавых з пасёлка Азярэчча Ганцавіцкага раёна праводзіць свой выхадны дзень на вадасховішчы Лактышы. Зімовая
падлёдная рыбалка падабаецца не толькі дзесяцігадоваму сыну
Івану, але нават трохгадовай дачцэ Кацярыне.

Анатоль КУЛЯШОЎ:

«МЫ НЕ МАГЛІ ДАПУСЦІЦЬ, КАБ ПОЛЫМЯ, ЯКОЕ РАСПАЛІЛІ КАНДЫДАТЫ
Ў ПРЭЗІДЭНТЫ, ПАРУШЫЛА СТАБІЛЬНАСЦЬ У БЕЛАРУСІ»

У

Беларусі пасля выбуху ў маскоўскім аэрапорце «Дамадзедава» ўзмоцнена ахова грамадскага парадку ў месцах масавага
збірання людзей. «Мы прымаем меры для таго, каб забяспечыць
ахову з дапамогай розных тэхнічных сродкаў, навейшых распрацовак, якія раней не выкарыстоўваліся», — адзначыў падчас
сустрэчы з журналістамі міністр унутраных спраў Рэспублікі
Беларусь Анатоль КУЛЯШОЎ.

Падводзячы вынікі аператыўнаслужбовай дзейнасці органаў унутраных спраў у мінулым годзе, міністр таксама адзначыў, што ўзровень злачыннасці ў краіне знізіўся
за апошнія пяць гадоў прыкладна
на чвэрць. Зменшылася ў тым ліку
і колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх
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злачынстваў — забойстваў, цяжкіх
цялесных пашкоджанняў, згвалтаванняў, рабаўніцтваў, разбойных
нападаў, хуліганстваў і нават такіх распаўсюджаных злачынстваў,
як крадзяжы. Раскрываецца пры
гэтым дзесьці 50 працэнтаў злачынстваў.

Разам з тым у два разы ў апошнія тры гады вырасла колькасць
злачынстваў у галіне высокіх тэхналогій. Добра падрыхтаваныя ў
пытаннях сучасных камп'ютарных
тэхналогій нашы грамадзяне ўчыняюць вышэйназваныя злачынствы
нават за межамі краіны.
Няпростай застаецца і сітуацыя ў
галіне незаконнага абароту наркотыкаў. Органамі ўнутраных спраў выяўлена звыш 4,5 тыс нарказлачынстваў, 49 каналаў іх паставак з-за
мяжы, а таксама транзітных перавозак, 4 лабараторыі па вырабе сінтэтычных наркасродкаў і псіхатропных

рэчываў. Усяго міліцыя канфіскавала
каля 400 кг наркасродкаў і псіхатропаў. Толькі летась па ініцыятыве МУС
быў забаронены свабодны абарот
58 новых відаў наркотыкаў. Самая
буйная партыя наркотыку — 27,7 кг
гераіну была затрымана ў Дубровенскім раёне Віцебскай вобласці,
у двух жыхароў Гомеля.
У галіне процідзеяння гандлю
людзьмі выяўлена 465 злачынстваў,
перакрыта 59 каналаў вывазу людзей у такія краіны, як Расія, Украіна,
Польшча, Грэцыя, Туніс, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Турцыя, Егіпет.
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Са студзеня ў краіне пачалася кампанія па дэклараванні даходаў, атрыманых фізічнымі асобамі за мінулы год.
Сёлета да першага дня вясны дэкларацыі ў падатковыя інспекцыі
павінны прадаставіць тыя асобы, якія ў 2010 годзе атрымалі даход ад
рэалізацыі больш чым аднаго аб'екта нерухомай маёмасці на працягу
5 гадоў, або больш за адзін аўтамабіль на працягу года. Запаўняць падатковую дэкларацыю неабходна і тым грамадзянам, якія атрымлівалі
на працягу 2010 года такія даходы, утрыманне падаходнага падатку з
якіх не ажыццяўляецца падатковымі агентамі. Галоўным чынам, гэта
даходы, атрыманыя ад іншых фізічных асоб. Абавязкова дэкларацыю
падаюць у інспекцыі тыя фізічныя асобы — рэзідэнты РБ, хто атрымаў
даход за мяжой ці з-за мяжы нашай краіны.
Дэкларацыі падаюцца ў падатковы орган па месцы прапіскі (рэгістрацыі) не пазней чым 1 сакавіка. Работнікі, якія не маюць месца
асноўнай працы, могуць падаць дэкларацыю ў інспекцыі для атрымання
сацыяльных і маёмасных вылікаў па даходах за мінулы год. У гэтым
выпадку падатковую дэкларацыю аб сукупным гадавым даходзе можна
падаваць і пасля 1 сакавіка.
Сяргей КУРКАЧ.

МАЛАКО ПАДАРАЖЭЕ...
У студзені і лютым будуць павышаны гранічныя адпускныя цэны на гавядзіну патушную да 3 працэнтаў у месяц, свініну патушную, малако, кефір, смятану і тварог — да 2 працэнтаў у месяц.
Паводле звестак прэс-службы Мінэканомікі, адпаведная пастанова
прынята міністэрствам паводле прапановы Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Як адзначаюць у Мінэканомікі, апошняе рашэнне прынята з мэтай паэтапнай кампенсацыі падаражання малочнай і
мясной сыравіны ў сувязі з павышэннем закупачных цэн на малако,
буйную рагатую жывёлу і свіней, а таксама збліжэння цэн на малочныя
прадукты і мяса з цэнамі ў суседніх рэгіёнах.
Ігар ГРЫШЫН.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 27.01.2011 г. (для б/н разлікаў)
1 долар ЗША............. 3 011,00
1 еўра ........................4 121,16
1 латвійскі лат ..........5 864,82
1 літоўскі літ..............1 194,96

1 чэшская крона .......... 170,25
1 польскі злоты ........1 065,16
1 расійскі рубель ......... 101,12
1 украінская грыўня .... 379,31

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................29,7768
10 UAH ..................37,5141
1000 BYR ................9,8828
EUR .......................40,7198

Скідзельскі цукровы камбінат —
ПЕРШЫ НА ПРАЦЯГУ 60 ГАДОЎ!
П

ектаваныя і выкананыя на ўзроўні перадавых дасягненняў
навукі і тэхнікі таго часу.
Першая мільённая тона белага цукру на Скідзельскім
цукровым камбінаце была атрымана ў 1983 годзе — на гэта
спатрэбіўся 31 год. Для атрымання другой мільённай тоны
У 2010 годзе каля 23 тыс. тон
спатрэбілася ўжо значна менш часу — толькі 18 гадоў, бо
сушаных жамерын
з'явілася яна ў 2000 годзе.
было адпраўлена на экспарт.
Усяго ж роўненька 60 гадоў прайшло з таго часу, калі першы цукар выйшаў са сцен Скі— Дзесяць гадзельскага цукровага камбінаНачальнік бюро
доў таму мы пета. За гэты час, вядома, завод
стандартызацыі
ра пра цоў ва лі ў
зрабіў вялікія крокі наперад:
і якасці
2,5 раза ме ней
павысіліся магутнасці, старыя
Святлана САНТ.
буракоў, чым цятэхналогіі саступілі месца супер: калі раней
часным, ручная праца даўно
максімальная
заменена аўтаматыкай. Дык
ма гут насць быз чым жа падышоў завод да
ла 3 тысячы тон
свайго юбілею?
за суткі, то сёння
— 7,5 тысячы тон
вах Віталя Іоскевіча,
па выніках сезона
Старшы сушыльшчык цукру
47 мільярдаў рублёў,
2010 года. Да таАлена МАЛАШЭВІЧ.
а чысты прыбытак —
го ж у нас пачаў
22 мільярды:
пра ца ваць цэх
— Наш прыбытак
па пе ра пра цоўад рэалізацыі змянцы сухіх грануляша юць трохі ін шыя
ваных жамерын,
ўмовы, чым у іншых
магутнасць якога
прад пры ем стваў —
намінальна склана яў насць вя лі кай
дае 300 тон за
сацыяльнай сферы,
суткі, але мы паякую мы вымушаны
куль яе паступоўтрымліваць за кошт
ва нарошчваем і
прыбытку.
пы росту зарплаты склалі 133,9% сёлета мелі паказчык у 260 тон.
Што тычыцца ін— у 2009 годзе сярэдняя зарпла- Што тычыцца непасрэдна гатовестыцый на рэканта была на ўзроўні 1,113 мільё- вага прадукту (цукру), то мы за
струк цыю вы творна рублёў. Як адзначыў Віталь апошні час таксама павысілі яго
часці, то яны ў 2010
Іоскевіч, на працягу пяцігодкі на вытворчасць працэнтаў на 20-30:
годзе склалі 51 міль- Скідзельскім цукровым камбіна- калісьці мы выраблялі да 100 тыярд рублёў. Як кажа це будуць выкананыя ўказанні сяч тон за сезон, а цяпер — ад
Віталь Іоскевіч, у па- кіраўніка дзяржавы па давядзен- 110 да 120 тысяч тон цукраўнанні з 2009 годам ні сярэдняй зарплаты да тысячы ру з буракоў за 4
гэта — 200%. З іх 33 долараў.
ме ся цы, —
ля 23 ты сяч тон су ша ных жа- мільярды складаюць крэдытныя
мерын і каля 800 тон лімоннай рэсурсы, а астатнія — свае ўласРэканструкцыя
ныя сродкі прадпрыемства:
кіслаты:
на камбінаце:
— У наступнай пяцігодцы мы
— Для дасягнення такіх вынікаў працы мы ўвозім дастатковы плануем прыцягнуць каля 290
хутка з'явіцца новы
аб'ём цукру-сырцу, але стараем- мільярдаў інвестыцый толькі за
ся захоўваць станоўчае сальда і кошт крэдытных рэсурсаў, плюс
комплекс бястарнага
нарошчваць яго з кожным годам. да дат ко ва будуць укла дзе ны
захоўвання цукру
У прыватнасці, сальда па знеш- ўласныя сродкі. Гэта дазволіць
неэканамічнай дзейнасці за 2010 нам збалансаваць нашу вытворЗа шасцідзесяцігадовую гісгод склала больш за 27 мільёнаў часць да ўзроўню іншых цукровых торыю свайго існавання на Скідолараў з плюсам, а ў 2009 годзе заводаў, дазволіць насыціць унут- дзельскім цукровым камбінаце
было каля 24 мільёнаў таксама з раны і знешні рынкі бураковым не раз праводзілася рэканструкплюсам. У перспектыве за кошт цукрам, ну і, вядома, дазволіць цыя: і на пачатку 1990-х гадоў, і ў
росту аб'ёмаў перапрацоўкі бу- нам дасягнуць добрых фінан- пачатку 2000-х. Дый і ў апошнія
раковага цукру наша станоўчае савых вынікаў, — лічыць Віталь гады кіраўніцтва завода не спіць
сальда будзе павялічвацца, — Леанідавіч.
у шапку — пра тое, што зроблеДарэчы, сярэдняя зарплата на за апошнія гады на цукровым
перакананы галоўны эканаміст
па камбінаце за 2010 год склала камбінаце, расказаў намеснік
камбіната.
Пры бы так ад рэа лі за цыі 1,49 мільёна, што ў эквіваленце галоўнага інжынера Андрэй
прадукцыі за год склаў, па сло- складае каля 480 долараў. Тэм- АЛЕНСКІ:

ершы беларускі цукар з'явіўся недалёка ад Гародні,
у невялічкім гарадку Скідаль, 60 гадоў таму. Менавіта
тут 2 сакавіка 1951 года быў запушчаны Першы беларускі
цукровы завод, а 15 сакавіка 1951 года Дзяржаўная камісія,
пасля двухтыднёвай праверкі, прыняла яго ў эксплуатацыю.
Сёння ж гэтае прадпрыемства называецца ААТ «Скідзельскі
цукровы камбінат».
Час для будаўніцтва быў выбраны складаны, пасляваенны. Распараджэннем намесніка старшыні Савета Міністраў
СССР А.І. Мікаяна № 1063 ад 10 лютага 1946 года для будаўніцтва цукровага завода ў Скідалі было вылучана абсталяванне асаблівых паставак. Аднак усё роўна не хапала матэрыялаў, кваліфікаваных спецыялістаў, транспарту, жылля.
Для будаўніцтва некаторых аб'ектаў выкарыстоўвалі цэглу
ад разбураных фашыстамі будынкаў Скідаля, пашкоджаныя
бомбамі металаканструкцыі. Затое тэхналагічная, цеплавая
і водныя схемы, уключаючы і ачыстку сцёкаў, кампаноўка
тэхналагічнага і энергетычнага абсталявання былі запра-

Апаратчыкі варкі
утфелю 1-га і 2-га прадукту
Святлана РАМАНОВІЧ
і Наталля ДАЛГОВА.

Дасягненне планкі
ў 7 тысяч тон
буракоў за суткі —
не канчатковая мэта,
а прамежкавы рубеж

вых буракоў. Вядома, летняя спёка не дазволіла калгасам атрымаць запланаваны аб'ём буракоў,
і цукрыстасць была меншая, таму
мы меркавалі нарыхтаваць 850900 тысяч тон цукровых буракоў,
а атрымалася толькі 769 тысяч
тон. Адпаведна, замест 110 тысяч
— Рэнтабельнасць завода за тон цукру з цукровых буракоў мы
апошні год склала 12,5 %. Гэта, вырабілі толькі 93 тысячы тон.
улічваючы выручку ў 466 мільВіталь Леанідавіч адзначыў,
ярдаў рублёў, даволі высокі прашто прыкладна ж на такія лічбы
цэнт, — дзеліцца эканамічнымі і
і паказчыкі Скідзельскі цукровы
фінансавымі паказчыкамі працы
камбінат плануе выйсці і ў 2011
прадпрыемства галоўны эканагодзе, аднак пры гэтым магутміст ААТ «Скідзельскі цукровы
камбінат» Віталь ІОСКЕВІЧ. — насць перапрацоўкі буракоў паЗа 2010 год мы вырабілі 167 ты- вінна прырасці:
— Сёння сярэднясутачная песяч тон цукру — 71,5 тысячы тон
з цукру-сырцу, а астатняе з цукро- рапрацоўка на нашым камбінаце
дасягнула 7 тысяч тон буракоў
за суткі, да 2015 года ў нас заISSN 1990 - 763X
планаваны прырост магутнасцяў
перапрацоўкі да 10 тысяч тон,
а яшчэ далей — да 12 тысяч
тон цукровых буракоў за суткі,
— расказвае Віталь Іоскевіч. —
Усё гэта робіцца для павелічэння экспартнага патэнцыялу рэс-

публікі, бо асноўным экспартным
прадуктам з'яўляецца цукар, які
вырабляецца з цукровых буракоў, а не з сырцу. Сёння нашая
ся рэд ня су тач ная ма гут насць
меншая прыкладна на 1 тысячу
тон, чым у нашых калег іншых
бела рус кіх цук ро вых за водаў.
Ра ней гэты разрыў складаў 3
тысячы тон, але, як бачыце, мы
яго скарачаем, а з улікам пяцігадовай рэканструкцыі ён зусім
знікне, і ўсе камбінаты будуць у
роўных умовах.
Дарэчы, за 2010 год экспартныя пастаўкі Скідзельскага цукровага камбіната склалі 81 мільён долараў (гэта на 85% болей,
чым па выніках 2009 года), за
межы кра і ны бы ло ад гру жа на
ка ля 104 ты сяч тон цук ру, ка-

расказвае Андрэй Аленскі.
Абсталяванне на Скідзельскім
цукровым камбінаце замяняецца
на новае і сучаснае паэтапна, а
там, дзе трэба павялічыць магутнасць — мадэрнізуецца адзін з
элементаў ці дадаецца некалькі
складнікаў. За апошнія некалькі
гадоў тут замянілі помпавы парк,
трубаправоды, схему электразабеспячэння, усталявалі новы
мыйны комплекс магутнасцю да 8
тысяч тон буракоў за суткі, мадэрнізавалі дыфузійнае аддзяленне
(была раней адна лінія дыфузіі, а
цяпер стала дзве). А гэта, дарэчы,
адзін з асноўных этапаў у цукровай вытворчасці, дзе адбываецца непасрэдна працэс высалоджвання цукру з буракоў. Таксама
ўсталявалі новыя прэсы глыбокага адціскання, рэканструявалі
выпарную станцыю, якая сёння
разлічана на прадукцыйнасць да
10 тысяч тон буракоў за суткі, замянілі апараты ўварвання утфіляў, працуюць новыя сучасныя
цэнтрыфугі. Як адзначыў намеснік
галоўнага інжынера Андрэй Аленскі, усё абсталяванне выраблена
сусветнымі лідарамі-вытворцамі:
італьянскімі, нямецкімі і іншымі
еўрапейскімі фірмамі.

(Працяг на стар. 4–5.)

