
па вы твор час ці па ліў ных шчэ-

пак. У іх пе ра тва ра юц ца ад-

хо ды. Не пра па дае аб са лют на 

ні чо га. Пі ла він не пра да ец ца 

сель ска гас па дар чым прад пры-

ем ствам як под сціл для жы вё-

лы. Па ра лель на поў ным хо дам 

ідзе ка пі таль ны ра монт у бу-

дын ку: пад во дзіц ца ацяп лен не, 

ра ман ту юц ца ду ша выя і ўво гу-

ле ства ра юц ца год ныя ўмо вы 

для пра цы лю дзей. На чаль нік 

участ ка Мі ха іл ДА ШКЕ ВІЧ га-

во рыць, што ва кан сій сён ня тут 

ня ма:

— Лю дзі ж за ці каў ле ны не 

стра ціць ра бо ту. Та кіх пе ра мен, 

якія ад бы лі ся, мы не ча ка лі. Ця-

пер па ба чы лі на свае во чы — што 

тут мож на зра біць і як тут мож на 

за раб ляць.

ЕЎ РА ПАД ДО НЫ І ПЕ ЛЕ ТЫ 
НА ЭКС ПАРТ

Дру гую лі нію па пе ра пра цоў-

цы драў ні ны ра зам з ад ноў ле ным 

цал кам па мяш кан нем Анд рэй 

Ма рач коў скі пла нуе за пус ціць да 

кан ца 2018 го да. Да та го ж ство-

рыц ца больш за дзя ся так пра цоў-

ных мес цаў для жы ха роў вёс кі 

Сла ба да. У перс пек ты ве ўчас так 

па ві нен цал кам пра ца ваць на экс-

парт. Сён ня за меж ныя спа жыў цы 

з 10 кра ін больш за ўсё за ці каў-

ле ны ў па стаў ках апра ца ва най 

дош кі для еў ра пад до наў. Яны ж 

куп ля юць у ма зы ран ка лы для 

вы рошч ван ня ві на гра да. Перс пек-

ты ва — вы твор часць пе ле таў для 

ацяп лен ня. Апош ні пра дукт мо жа 

стаць яшчэ ад ным важ ным кі рун-

кам экс парт най бу ду чы ні гэ та га 

пад раз дзя лен ня, упэў не ны Анд рэй 

Ма рач коў скі:

— Сён ня за раб ля ем гро шы і 

ўкла да ем іх у вы твор часць. Мы бу-

дзем імк нуц ца вы пус каць больш 

га то вай пра дук цыі, якая прак тыч на 

ўся пой дзе на экс парт. Гэ та пры ня-

се і ста біль ны за ро бак лю дзям. Сё-

ле та пла ну ем па ста віць су шыл ку 

драў ні ны. Гэ та дасць маг чы масць 

вы пус каць дош ку з яшчэ боль шай 

да баў ле най вар тас цю.

ЛЯС НАЯ СЕР ТЫ ФІ КА ЦЫЯ 
ГА РАН ТУЕ

На ўнут ра ным рын ку па спя хо-

ва рэа лі зу юц ца ле са ма тэ ры я лы 

круг лыя, дро вы, ве ні кі гас па дар-

чыя, се ян цы, са джан цы. Уся сер-

ты фі ка ва ная пра дук цыя ляс га са 

мар кі ру ец ца зна кам ляс ной сер-

ты фі ка цыі. Ма зыр скі ляс гас мае 

на цы я наль ны сер ты фі кат ад па-

вед нас ці па сіс тэ ме ле са кі ра ван-

ня і ле са ка ры стан ня, а так са ма 

сер ты фі ка ты ад па вед нас ці між-

на род на га зна чэн ня РЕFS і FSС. 

У пунк це ра дыё ла гіч на га кант ро-

лю ляс га са пра во дзіц ца ра дыё-

мет рыч ны кант роль пра дук цыі. Гэ-

та так са ма да зво лі ла ўма ца ваць 

па зі цыі на між на род ным і ўнут ра-

ным рын ку.

АД ПА ЧЫ НАК 
ДЛЯ АМА ТА РАЎ

— А яшчэ ў нас ёсць свой 

пчаль нік на 100 сем' яў. Мы ўжо 

атрым лі ва ем эка ла гіч на чыс-

ты мёд, — рас каз вае ды рэк тар 

Ма зыр ска га ляс га са. — У ад да-

ле най вёс цы Гі не ві чаў Груд раз-

ме шча ны до мік па ляў ні ча га. Там 

ка мін ная за ла, кух ня з га ра чай 

ва дой. По бач лаз ня, ман гал, аль-

тан ка для лет ня га ад па чын ку, 

валь е ры для са бак, ста ян ка для 

аў та ма бі ляў... З вяс ны да во се ні 

ў дам ку прак тыч на ня ма сва бод-

ных мес цаў. Ама та раў па ля ван ня 

па ра ду юць не кра ну тыя ля сы, дзе 

мож на па ля ваць на дзі ка, ла ся, 

баб ра, ка зу лю, зай ца, ваў ка, лі-

сі цу, ва да плаў ную дзі чы ну. Зу сім 

не да лё ка — Ляш нян скае во зе ра, 

дзе мы вы рошч ва ем ры бу. Там 

зра бі лі зо ну ад па чын ку з не аб ход-

най інф ра струк ту рай: аль тан кі з 

мос ці ка мі, пад' яз ныя шля хі, ста-

ян ка ахоў ва е мая... Усё для ці ха га 

і пры ем на га ад па чын ку на пры-

ро дзе. Ду ма ем, ама та ры ры бал кі 

гэ та мес ца ацэ няць па за слу гах 

ужо сё ле та. І на да лей бу дзем гэ ты 

кі ру нак раз ві ваць.

ПА РА ДАК І ЭКА НО МІЯ
Па вы ні ках ра бо ты ў 2016 го-

дзе Ма зыр скі ляс гас увай шоў у 

пя цёр ку вя ду чых ляс ных гас па-

да рак кра і ны. А ле тась яго ўра-

чыс та за нес лі на Рэс пуб лі кан скую 

дош ку Го на ру — за эка но мію рэ-

сур саў.

— Ка лі ў кож ным кі рун ку шу каць 

эка но мію, бу дуць пры быт кі, — га-

во рыць Анд рэй Кан стан ці на віч. — 

На прык лад, на аў та транс парт мы 

ўста ля ва лі сіс тэ му GРS-са чэн ня і 

кант ро лю па лі ва. Ця пер лю дзі дак-

лад на ра зу ме юць, што ка лі ёсць 

эка но мія, гэ тыя гро шы ім прый дуць 

у якас ці да дат ко ва га за роб ку. Уво-

гу ле важ на вы хоў ваць ад каз насць 

су пра цоў ні каў за ўсё, што на во кал. 

Мы да мо ві лі ся з усі мі кі раў ні ка мі 

і спе цы я ліс та мі, што ка лі не ку ды 

едуць па спра вах, гля дзяць, які па-

ра дак на тэ ры то рыі. На прык лад, у 

якім ста не пры да рож ныя па ло сы. 

Па ча лі ўста наў лі ваць ка ме ры для 

пра вя дзен ня фо та ві дэа фік са цыі ў 

ля сах. І гэ та пры но сіць свой плён 

у вы яў лен ні па ру шаль ні каў за ко на. 

Так са ма ў ляс ніц твах на спе цы яль-

ных ве жах уста ноў ле ны ві дэа ка ме-

ры, якія знач на аб ляг ча юць са чэн-

не за ле сам у сі ту а цыі па жар най 

не бяс пе кі. Дзя жур ны ляс нік-апе ра-

тар ба чыць на ма ні то ры ўсё, што 

ад бы ва ец ца ў на ва кол лі.

З БЯ ДОЙ СПРА ВІ ЛІ СЯ 
ТА ЛА КОЙ

У лі пе ні 2016 го да Ма зыр скі во-

пыт ны ляс гас на пат ка ла са праўд-

ная бя да. У Ра ма наў скім ляс ніц тве 

ўра ган па ва ліў лес больш чым на 

500 гек та рах. З да па мо гай мно гіх 

ар га ні за цый, а так са ма прад пры-

ем стваў га лі ны, го ра да і ра ё на 

атры ма ла ся ў сціс лыя тэр мі ны 

вы сек чы па ва ле ныя дрэ вы на 

пло шчы 760 гек та раў. Але ж гэ та 

толь кі част ка спра вы. Ле са во ды 

звяр ну лі ся па да па мо гу да ўсіх 

жы ха роў кра і ны, і ім прый шлі на 

да па мо гу. У вы ні ку даб ра чын най 

ак цыі «Ты дзень ле су — 2017» на 

мес цы за гі ну лых бы лі па са джа ны 

ма ла дыя хвоі і бя ро зы.

БА РАЦЬ БА З КА РА Е ДАМ
У ле се ча сам — як на вай не. 

І во ра га не ад ра зу мож на за ўва-

жыць, га во рыць га лоў ны ляс ні-

чы Ма зыр ска га ляс га са Мі ка лай 

ША РЫ ГА:

— З-за на шэс ця ка ра е да сё ле-

та прый дзец ца вы сек чы да 1000 

га хвоі. Зі мой мы вы зна ча ем дрэ-

вы, якія ўжо па шко джа ны. Гля-

дзім, дзе зя лё ныя га лі ны па да юць 

на снег. Рас лі ны, у якіх зра дзе ла 

кро на, зра за ем, а га лін кі тэр мі но ва 

спаль ва ем. Па куль гэ та най больш 

эфек тыў ны спо саб. Тыя, якія ўжо 

ста яць па ры жэ лыя, ка ра ед з'еў і з 

іх пай шоў да лей. Та му ў пер шую 

чар гу трэ ба зні шчаць дрэ вы, якія 

ён па шко дзіў за раз.

Мі ка лай Сяр ге е віч рас каз вае, 

што ка ра ед пры ля цеў у Бе ла русь 

з поўд ня і за ха ду, дзе аб' еў ляс ныя 

ма сі вы ва Укра і не і Поль шчы:

— Да та го ж на ста но ві шча паў-

плы ваў шэ раг па дзей. Пас ля вай ны 

ў ля сах са дзі лі толь кі хвоі. Сён ня 

ву чо ныя прый шлі да ра зу мен ня, 

што са дзіць трэ ба мя ша ны лес, у 

якім по бач з хво я мі бу дуць бя ро за 

і воль ха. Мы ця пер так і ро бім. Ма-

са вая ме лі я ра цыя, асу шэн не ба лот, 

па цяп лен не клі ма ту — усё гэ та ра-

зам так са ма ады гра ла не га тыў ную 

ро лю. З-за не да хо пу віль га ці дрэ вы 

асла бе лі і ста лі за над та ўраз лі вы-

мі для шкод ні каў і ін фек цый. Гэ тай 

вяс ной у Бо каў скім ляс ніц тве па-

спра бу ем пра вес ці авія апра цоў ку 

спе цы яль ны мі прэ па ра та мі. Па гля-

дзім, як ка ра ед ад рэ агуе.

ЗААХВОЧВАННЕ 
ДЛЯ СА МЫХ ЛЕП ШЫХ

Па эка на міч ных па каз чы ках ся-

род прад пры ем стваў ляс ной га лі-

ны Ма зыр скі во пыт ны ляс гас зай-

мае лі дзі ру ю чыя па зі цыі не толь кі 

ў воб лас ці, але і ў кра і не. Гэ та ста-

ноў ча ад бі ва ец ца як на за роб ках 

су пра цоў ні каў, так і на да дат ко-

вых за ах воч ван нях, — ад зна чае 

ды рэк тар Анд рэй Ма рач коў скі:

— Тэх ні ка бяс пе кі, ахо ва пра цы, 

спец адзен не — у пры яры тэ тах на 

прад пры ем стве. Не менш важ ныя і 

са цы яль ныя вы пла ты. Згод на з ка-

лек тыў ным да га во рам вы плач ва ем 

так зва ную тры нац ца тую зар пла-

ту. Ма ла дым спе цы я ліс там — аба-

вяз ко выя «пад' ём ныя», а тым, хто 

ву чыц ца ў ВНУ або ка ле джы, па 

вы ні ках кож най па спя хо вай се сіі — 

прэ мія. Ле там за каз ва лі аў то бус і 

ка лек тыў на вы яз джа лі на ча ты ры 

дні ад па чы ваць у Адэ су. Пры гэ тым 

у кож ным ляс ніц тве вы ра ша лі, хто 

лепш пра ца ваў, не меў спаг нан няў 

і да стой ны за ах воч ван ня. На ўсе 

свя ты мы імк нём ся су стра кац ца ка-

лек ты вам. У на шым ляс га се шмат 

ды нас тый і ве тэ ра наў, якія нам пе-

рад алі ў спад чы ну та кое ба гац це — 

лес. Мы па він ны пад трым лі ваць 

тра ды цыі па пя рэд ніх па ка лен няў. 

Ба га тыя ляс ныя ўгод дзі краю трэ ба 

па кі нуць дзе цям і ўну кам.

Тэрыторыя паляўнічага дамка 
ў вёсцы Гіневічаў Груд.
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ТРЭ БА НЕ АТРЫМ ЛІ ВАЦЬ,
А ЗА РАБ ЛЯЦЬ

Пад па тра на жам су пра цоў-
ні каў Ма зыр ска га ляс га са зна-
хо дзяц ца му раш кі. Іх ка ло ніі 
ага ро джа ны драў ля ны мі пла-
та мі, каб дзі кі, для якіх гэ тыя 
ка зур кі да лі ка тэс, не змаг лі 
раз бу рыць му раш нік.

Ва ўро чы шчы 
Ста ры на Мі хал каў ска-
га ляс ніц тва рас це дуб, 
яко му больш за ча ты-
рыс та га доў. Ён мае 
акруж насць амаль ча-
ты ры з па ло вай мет ры, 
а вы шы ня яго — 
больш за 40 мет раў.
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Ляшнянскае возера 
чакае аматараў адпачынка на прыродзе.

Слабадскі аб’яднаны майстарскі ўчастак 
па перапрацоўцы драўніны.

Тут пачынаецца 
тэрыторыя заказніка 
«Мазырскія яры».

Начальнік Слабадскога ўчастка 
па перапрацоўцы драўніны 

Міхаіл ДАШКЕВІЧ.


