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— Ра ней, вяс ной, во сен ню 

тут бы ло граз ка — без гу мо-

вых бо таў не прай сці, — кі нуў 

на ха ду адзін з ра бо чых.

Сё ле та «Ві цеб ская ле са-

піл ка» ад зна чы ла пят нац-

ца ці га до вы юбі лей з дня за-

сна ван ня. За гэ ты час прад-

пры ем ства ста ла ад ным з 

лі да раў па вы твор час ці і 

про да жы пі ла ма тэ ры я лаў не 

толь кі ў Ві цеб скай воб лас ці, 

але і ў Бе ла ру сі і за не се на 

на рэс пуб лі кан скую Дош ку 

го на ру. На яго пры па дае 4 % 

экс пар ту рэ гі ё на, або трыц-

цаць міль ё наў до ла раў ЗША. 

Ле тась тут ство ра на больш 

за 50 но вых ра бо чых мес цаў, 

ін вес ты цыі ў вы твор часць 

скла лі больш за 4 міль ё ны 

до ла раў. Прад пры ем ства 

цал кам за сна ва нае на эс-

тон скім ка пі та ле.

— Кож ны год мы на рошч-

ва ем аб' ёмы вы пус ку пра дук-

цыі. Толь кі за апош нія шэсць 

га доў на 450 % (у ча ты ры 

ра зы) па вя лі чы ла ся вы твор-

часць пі ла ма тэ ры я лаў, — 

рас ка заў ды рэк тар Сяр гей 

МАР ЦІН КЕ ВІЧ. — Шмат 

пла наў у нас на пя ці год ку. 

Мы рас пра ца ва лі стра тэ гію 

раз віц ця да 2023 го да. Але 

жыц цё не ста іць на мес цы, 

і мы вы му ша ны яе ка рэк та-

ваць, пе ра гля даць у ад па-

вед нас ці з па тра ба ван ня мі 

ча су. Ужо па ча ла ся збор ка 

но вай сар ці ро вач най лі ніі пі-

ла ма тэ ры я лаў, і не дзе ў кра-

са ві ку на ступ на га го да яна 

бу дзе ўве дзе на ў дзе ян не. 

Акра мя та го, ідзе асва ен не 

яшчэ дзвюх но вых пля цо вак. 

По бач з вы твор чай ба зай 

ку пі лі 10 гек та раў зям лі. Тут 

пла ну ец ца ад крыць склад га-

то вай пра дук цыі і склад для 

за хоў ван ня сы ра ві ны. Што 

да ты чыц ца перс пек тыў ных 

пла наў, то мяр ку ем па вя лі-

чыць маш та бы вы твор час ці 

і ад крыць пе лет ную вы твор-

часць, што, да рэ чы, пер ша-

па чат ко ва не ўва хо дзі ла ў 

стра тэ гію раз віц ця. Але з улі-

кам та го, што аб' ём вы твор-

час ці па вя ліч ва ец ца, пра ма 

пра пар цы я наль на рас це і 

коль касць ад хо даў.

Яшчэ адзін знач ны пра ект 

рэа лі зу ец ца ў Ма зы ры, дзе 

за рэ гіст ра ва на прад пры ем-

ства ААТ «Ма зыр скі ле са за-

вод». Пас ля на быц ця зям лі 

бу дзе па да бра на не аб ход нае 

аб ста ля ван не, і ў 2021 го дзе 

пла ну ец ца па чаць ра бо ту. 

Кож ны год у за леж нас ці ад 

сі ту а цыі прад пры ем ства ідзе 

больш хут кі мі тэм па мі, чым 

пла ну ец ца, пе ра вы кон ва ю чы 

на ме ча нае.

Да та го як уз на ча ліць ле-

са піл ку, Сяр гей Сяр ге е віч 

пра ца ваў тут га лоў ным ін-

жы не рам. Та му доб ра ве дае 

не толь кі вы твор чыя ню ан-

сы, але і лю дзей, іх па трэ бы і 

спа дзя ван ні. У ка лек ты ве ба-

чаць, якія пры кмет ныя зру хі 

ад бы лі ся на прад пры ем стве, 

і ад па вед на ка рэн ным чы нам 

мя ня юц ца ад но сі ны да сва-

іх не па срэд ных аба вяз каў. 

У сваю чар гу, кі раў ніц тва 

па ста ян на кла по ціц ца пра 

ства рэн не бяс печ ных умоў 

пра цы, зда роўе пад на ча-

ле ных, па вы шэн не ква лі фі-

ка цыі кад раў. Спе цы я ліс ты 

па ста ян на ўдзель ні ча юць у 

між на род ных ме ра пры ем-

ствах, се мі на рах, чэр па юць 

усе леп шыя рас пра цоў кі і 

тэх на ло гіі ў ка лег, ука ра ня-

юць іх у вы твор часць.

На прад пры ем стве амаль 

ня ма ця куч кі кад раў, лю дзі 

тут пра цу юць па дзе сяць і 

больш га доў. У Ві цеб ску лі-

чаць за го нар тра піць на ле-

са піл ку — год ныя ўмо вы пра-

цы, да стой ная зар пла та, еў-

ра пей скі па ды ход да ра бо ты. 

Тут не прос та атрым лі ва юць 

гро шы, а за раб ля юць іх. Усё 

за ле жыць ад кан чат ко ва га 

вы ні ку, аб' ёмаў вы твор час ці, 

і кож ны ра зу мее: чым больш 

зро біш, тым больш за ро біш.

— Прад пры ем ства ство-

ра на ў 2003 го дзе, па ча лі ра-

бо ту ў пер шай па ло ве 2004-

га. Пер ша па чат ко ва яно пра-

ек та ва ла ся для пе ра пра цоў кі 

дроб на та вар най драў ні ны 

дыя мет рам ад 14 да 20 сан-

ты мет раў. У тыя ча сы драў ні-

на на ўнут ра ным рын ку прак-

тыч на не пе ра пра цоў ва ла ся. 

Та му ін вес тар і за пус ціў вы-

твор часць, для та го каб быў 

доб ры ры нак сы ра ві ны для 

гэ та га, — згад вае гіс то рыю 

ста наў лен ня прад пры ем-

ства на чаль нік вы твор час-

ці Ана толь МЯСНІ КОЎ. — 

З ця гам ча су па вя ліч ва лі 

аб'ёмы вы пус ку пра дук цыі. 

У су вя зі з чым шмат ува гі 

на да ва лі ма дэр ні за цыі: па бу-

да ва лі су шыль ныя ма гут нас-

ці, па ста ві лі сар ці ро вач ныя 

лі ніі, па вя лі чы лі склад скія 

пло шчы. Па чы на лі з 40 ты сяч 

ку боў драў ні ны. У бліжэйшы 

час мы за пус ці м дру гую лі-

нію фін скай вы твор час ці для 

рас пі лоў кі тон кай драў ні ны 

дыя мет рам 10—24 сан ты-

мет ры. Ма гут насць аб ста-

ля ван ня да зва ляе вы пус каць 

да 250 ты сяч ку ба мет раў га-

то вых пі ла ма тэ ры я лаў у год. 

Гэ та дае маг чы масць па вя лі-

чыць якасць і вы хад пра дук-

цыі на 15 % і да сяг нуць ужо 

сё ле та 200 ты сяч ку ба мет раў 

га то вых пі ла ма тэ ры я лаў.

— На ляс ным ад дзе ле 

цал кам за вя за на па стаў-

ка пі ло вач на га бер вя на на 

прад пры ем ства, — ка жа 

на чаль нік ляс но га ад-

дзе ла Анд рэй АСТ РОЎ-

СКІ. — Мы ад соч ва ем пра-

цэс ад за груз кі да мес ца 

раз груз кі. Тут ад сей ва ем 

брак, сар ту ем па дыя мет-

ры, па ро дах, даў жы ні. Пры-

клад ны аб' ём ле су ў ме сяц 

скла дае 35 ты сяч ку ба мет-

раў. Гэ та ка ля 700—800 

чы гу нач ных ва го наў. У тым 

лі ку 10 ты сяч ку ба мет раў 

да стаў ля ем аса біс тым аў-

та транс пар там.

Як ад зна чыў Анд рэй Ба ры-

са віч, у асноў ным пры ма ец ца 

драў ні на хвой ных па род дыя-

мет рам ад 14 да 24 сан ты мет-

раў, а даў жы ня за ле жыць ад 

па жа дан няў за каз чы ка. Каб 

ажыц цяў ляць та кія за да чы, 

на пля цоў цы пра цу юць два 

вы гру жаль ні кі, не аб ход ныя 

для пе ра мя шчэн ня бяр вен ня 

на сар ці роў ку і пас ля яе па-

груз кі. Лес куп ля ец ца шля хам 

бір жа вых тар гоў, у асноў ным 

па стаў ка ідзе праз уні тар нае 

прад пры ем ства «Бел ле сэкс-

парт». Што год аб' ём за ку пак 

рас це.

— Шчэп кі, апіл кі ад праў-

ля юц ца на экс парт у кра і-

ны Пры бал ты кі, Поль шчу, 

Гер ма нію. — Мы ма ем свой 

ру хо мы са стаў, дак лад ней, 

вя лі кія спе цы я лі за ва ныя ва-

го ны, як іх на зы ва ем чы па-

во зы, — ад зна чыў Анд рэй 

Аст роў скі. — А ка ра па сту-

пае ў ка цель ню 

ма гут нас цю во сем 

ме га ват і вы ка-

рыс тоў ва ец ца для 

аса біс тых па трэб: 

суш кі до шак і бру су, ацяп-

лен ня па мяш кан няў у зі мо-

вы пе ры яд.

Што да ты чыц ца га то вай 

пра дук цыі, то 95 % уся го аб'-

ёму экс пар ту ец ца ў два нац-

цаць кра ін све ту: дзяр жа вы 

Бал тыі, За ход няй Еў ро пы, 

Да лё ка га Ус хо ду, Кі тай, 

Япо нію. Ня даў на ад гру зі лі 

проб ную пар тыю ў Ка рэю. 

Прад пры ем ства мае між-

на род ны сер ты фі кат якас ці 

мэ ты па ста вак FSС і ўва хо-

дзіць у між на род ны кан цэрн 

Kааmоs Grоuр, які зай ма ец-

ца бу даў ніц твам не ру хо мас-

ці і дрэ ва ап ра цоў кі.

Зла джа ная ра бо та 

ўся го прадпрыемства 

за ле жыць ад усяго 

калектыву. У пра цоў-

ныя аба вяз кі май стра 

лі ніі пі ла ван ня Ва дзі-

ма ВІ ЛІ МО ВІ ЧА ўва-

хо дзіць усё, што па-

чы на ец ца ад за груз кі 

круг ла га бяр вен ня, яго 

рас пі лоў кі, акар ван ня і 

ўклад кі. У ад сут насць 

на чаль ні ка вы твор час-

ці Ва дзім Ула дзі мі ра-

віч за мя няе яго. Спе цы я ліс ту 

пад па рад ка ва на 89 ча ла век. 

Апе ра та р агрэ гат най лі ніі 

пі ла ван ня Мі ха і л ТРУ СА Ў 

ўваж лі ва кант ра люе пра цэс 

на ма ні то рах кам п'ю та раў. 

На кож ным вуз ле аб ста ля-

ван ня ста іць асоб ная ка-

ме ра. У вы пад ку збо яў або 

ней кіх не па ла дак спе цы я ліст 

па ве дам ляе пра гэ та ра монт-

най бры га дзе. Ка лі па лом ка 

ня знач ная, то і сам мо жа яе 

лік ві да ваць.

Аляк сандр ВОЛ КАЎ — 

май стар най леп шай бры-

га ды:

— У мя не пра цу юць 10—

11 ча ла век. Усе яны пра фе-

сі я на лы сва ёй спра вы. Але 

ўмен не, во пыт пры хо дзяць 

з га да мі. Па чы на лі хлоп цы 

свой пра фе сій ны рост зні-

зу, па сту по ва пад ні ма ю чы-

ся на пры ступ ку вы шэй. Мы 

імк нём ся пра ца ваць доб ра-

сум лен на, каб тры маць аса-

біс тую мар ку і мар ку прад-

пры ем ства. Для нас важ на 

кож ная дро бязь. Прад пры-

ем ства раз ві ва ец ца хут кі мі 

тэм па мі, і трэ ба па спя ваць 

за гэ тым ру хам, тэх на ло гі я мі, 

а зна чыць, па ста ян на ву чыц-

ца, па паў няць свой ба гаж но-

вы мі ве да мі.

Згод ны са сва ім ка ле гам 

і кі роў ца па груз чы ка Lіndе 

Дзміт рый ДОЎ ГУН, які пе-

ра во зіць па ке ты га то вай пра-

дук цыі з лі ні су хо га пе ра кла-

дан ня і шта бя люе яе.

— Мя не цал кам за да валь-

няе ра бо та. Рэ жым ра бо ты 

змен ны. Гра фік вель мі зруч-

ны, да зва ляе рас пла на ваць 

вы хад ныя, каб за няц ца аса-

біс ты мі спра ва мі. Так што і 

ра бо та па да ба ец ца, і зар пла-

та да стой ная. У па раў на нні 

з ін шы мі прад пры ем ства мі 

Ві цеб ска, я ска заў бы, яна 

вы дат ная.

Ма ты ва цыя да эфек тыў-

най ра бо ты не толь кі ў вы-

со кіх за роб ках. Са цы яль ны 

па кет так са ма на цэль вае на 

кан чат ко выя вы ні кі. На прык-

лад, ён га ран туе ме ды цын-

скае стра ха ван не кож на га 

ра бот ні ка за кошт срод каў 

прад пры ем ства, раз на стай-

ныя вы пла ты, ма тэ ры яль ную 

пад трым ку шмат дзет ным 

сем' ям.

— Агуль ны пос пех шмат 

у чым за ле жыць ад кам пе-

тэнт нас ці і пра фе сі я на ліз му 

кад раў, — лі чыць Ва дзі м Ві-

лі мо ві ч. — Прад пры ем ства 

раз ві ва ец ца ся мі міль ны мі 

кро ка мі, каб па спя ваць за 

ім, не аб ход на па вы шаць 

свой уз ро вень, у не ка га пад-

гляд ваць, пе рай маць во пыт, 

браць за ўзор леп шае. На 

прад пры ем стве, на прык лад, 

імк нуц ца сыс ці ад фі зіч най 

пра цы, мак сі маль на аў та ма-

ты за ваць пра цэ сы. Там, дзе 

за дзей ні ча ны лю дзі, іс нуе 

фак тар ры зы кі. Ка лі зла ма-

ла ся жа ля зя ка — яе мож на 

ад ра ман та ваць, а з ча ла-

ве кам так не атры ма ец ца. 

З па ве лі чэн нем аб' ёмаў вы-

твор час ці знач на ўзрас ла 

на груз ка на ча ла ве ка. Не 

кож ны мо жа яе вы тры маць. 

Та му пе ра хо дзім на аў та ма-

ты ку. У 2018 го дзе па бу да-

ва лі лі нію су хой пе ра клад кі. 

Увя дзен не яе ў дзе ян не да-

зво лі ла па зба віц ца руч ной 

пра цы. Ця пер тут спраў ля ец-

ца адзін ча ла век. У пла нах 

2019 го да — да вес ці да кан-

чат ко ва га вы ні ку лі нію рас-

пі лоў кі драў ні ны, а ме на ві та 

га ры зан таль ныя кі шэ ні, каб 

пі ла ма тэ ры я лы склад ва лі ся 

без удзе лу ча ла ве ка. У гэ-

тым вы пад ку пра цэс бу дуць 

кант ра ля ваць толь кі апе ра-

та ры.

Аў та ма ты за цыя да зво ліць 

па вя лі чыць пра дук цый насць 

пра цы і аб' ёмы вы твор час ці і 

па шы рыць геа гра фію па ста-

вак пра дук цыі. У пла нах — 

экс пар та ваць га то выя вы ра-

бы ў Анг лію і Аў стра лію.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
УНП 390296838

В
Ы ТВОР ЧАЕ ўні тар нае прад пры ем ства «Ві цеб-

ская ле са піл ка» я знай шла ад ра зу, хоць і зна-

хо дзіц ца яно ў пра мыс ло вай зо не на ўскрай ку 

го ра да. Пры вёў на прад пры ем ства мя не не паў тор ны 

во дар хвоі, які зы хо дзіў са све жа га пі ло вач ні ка. На 

прад пры ем стве ад чу ва ец ца ру ка са праўд на га гас-

па да ра. Га то вая пра дук цыя скла дзе на аку рат ны мі 

шта бя ля мі, тэ ры то рыя прад пры ем ства і да рож ка, 

што вя дзе да ад мі ніст ра цый на га бу дын ка, за ас фаль-

та ва ныя. Ня гле дзя чы на спя ко ту, тут ня ма пы лу.

«Ві цеб ская ле са піл ка» — адзін з лі да раў па вы твор час ці і про да жу пі ла ма тэ ры я лаў у Бе ла ру сі«Ві цеб ская ле са піл ка» — адзін з лі да раў па вы твор час ці і про да жу пі ла ма тэ ры я лаў у Бе ла ру сі

Раз ві вац ца — Раз ві вац ца — 
зна чыць па ска ра ццазна чыць па ска ра цца

Укладчыкі піламатэрыялаў (злева направа) Міхаіл СОКАЛ, 
Арцём ШЫМАКОЎСКІ, Канстанцін КАЛЕСНІКАЎ, Павел ГВОЗДЗЬ.
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