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Яшчэ не каль кі га доў та му 
ста но ві шча на прад пры ем стве 
бы ло та кім, што горш не 
пры ду ма еш. Але ўжо ле тась 
пра цэс раз бу рэн ня атры ма ла ся 
спы ніць. Ця пер Фан ДАК 
па спя хо ва ўма цоў вае свае 
па зі цыі. За пер шы квар тал 
у па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам мі ну ла га го да ў 4 ра зы 
па вя лі чы лі аб' ём вы пу шча най 
пра дук цыі, бо лей чым у 2 ра зы 
ўзрас ла зар пла та, а са мае 
га лоў нае — з'я ві ла ся ўпэў не насць 
у заўт раш нім дні.

Вось ужо 10 га доў на прад-
пры ем стве ідзе ма дэр ні за цыя. У 
рам ках 524-га Ука за Прэ зі дэн та 
Фан ДАК атры маў на гэ та ка ля 
40 міль ё наў еў ра. Але не ўсё склад -
ва ла ся глад ка. За вы дзе ле ныя 
гро шы быў па бу да ва ны за вод 
па вы пус ку пліт ДСП па кі тай скіх 
тэх на ло гі ях, але гэ та не да ло маг-
чы мас ці іс тот на па леп шыць эка-
но мі ку. Кі тай ская кам па нія так і не 
змаг ла яго за пус ціць. Прый шло ся 
за пра сіць ня мец кіх спе цы я ліс таў — 
яны па мя ня лі не ка то рыя вуз-
 лы і на огул тэх на ло гію. За вод быў 
за пу шча ны ў 2014 го дзе, але за 
гэ ты час на рын ку з'я віў ся но вы 
сур' ёз ны пра дукт — плі ты МДФ. 
І ця пер Фан ДАК шу кае сваю ні шу. 
Сён ня тут вы пус ка юць тон кую плі-
ту ДСП, якая пры мя ня ец ца ў мэб-
ле вай пра мыс ло вас ці як за мен нік 
гіп са кар до ну і АСП-плі ты. Па ца не 
атрым лі ва ец ца знач на тан ней, а 
для спа жыў ца гэ та яшчэ цал кам 
но вы пра дукт.

— Ма дэр ні за цыя вы твор час-
ці і но вы фа нер ны за вод, які мы 
па бу да ва лі, да зво лі лі іс тот на па-
леп шыць ста но ві шча, — ка жа ге-
не раль ны ды рэк тар прад пры-

ем ства Анд рэй ПАР ЦЯН КОЎ. — 
Мы кры ху па мя ня лі струк ту ру вы-
твор час ці і ўка ра ні лі іна ва цый ныя 
пра дук ты. Сваю ста ноў чую ро лю 
ады гра ла і на ша ўва хо джан не ў 
хол дынг дрэ ва ап ра цоў ва ю чых 
прад пры ем стваў у кра са ві ку мі-
ну ла га го да. З гэ та га мо ман ту па-
чаў ся но вы ад лік, су пра цоў ніц тва 
з Бан кам раз віц ця.

Ця пер на Фан ДА Ку вя дзец-
ца ма дэр ні за цыя ка цель най на 
мяс цо вых ві дах па лі ва, якая бы-
ла ўве дзе на ў экс плу а та цыю яшчэ 
ў 1929 го дзе. У пла нах сё ле та яе 
за пус ціць. Гэ та, на по гляд ге не-
раль на га ды рэк та ра, ад чу валь на 
па леп шыць эка но мі ку прад пры-
ем ства, бо сён ня яму па трэб-
на па ра ін шых па ра мет раў. Тых 
гро шай, якія бы лі вы дзе ле ны на 
ма дэр ні за цыю, на жаль, ака за ла-
ся ма ла для та ко га гі ган та. Та му, у 
ад роз нен не ад не ка то рых ін шых 
прад пры ем стваў хол дын га, Фан-
ДАК апы нуў ся ў кры ху гор шым 
ста но ві шчы. У той мо мант, ка лі 
яны ўжо па жы на юць пла ды ма-
дэр ні за цыі, тут яшчэ рых ту юц ца 
да гэ та га.

— Сён ня мы ўшчыль ную 
пра цу ем з Бан кам раз віц ця і 
атрым лі ва ем гро шы не пад тыя 
кас міч ныя пра цэн ты, што бы лі 
ра ней, — ка жа кі раў нік. — Гэ та 
да зва ляе вес ці ра мон ты і ма-
дэр ні за цыю цэ хаў, якія не бы лі 
за дзей ні ча ны ў вы твор час ці, у 
пры ват нас ці ста ляр ных і мэб-
ле вых пліт. Кі ру ю чая кам па-
нія Бан ка ўдзель ні чае ў жыц ці 
кож на га прад пры ем ства, раз 
на ме сяц пра хо дзяць на ра ды, 
дзе мы звя ра ем на шы дзе ян ні, 
агуч ва ем праб ле мы і зна хо дзім 
ра шэн ні.

Асноў ны пра дукт, на якім 
спе цы я лі зу ец ца Фан ДАК на пра-
ця гу ўсёй сва ёй 90-га до вай дзей-
нас ці, — фа не ра. Яе экс пар ту юць 
у 45 кра ін све ту, у тым лі ку ЗША, 
Ка на ду, Аф га ні стан. З ЗША прад-
пры ем ства пра цуе з каст рыч ні ка 
мі ну ла га го да. Баб руй ская фа не-
ра за рэ ка мен да ва ла ся бе там з 
леп ша га бо ку, і аб' ёмы па ста вак 
па кры се рас туць. У асноў ным
яна вы ка рыс тоў ва ец ца пры бу-
даў ніц тве пры ват ных да моў. 

А ў Аме ры цы, як вя до ма, бум на 
пры ват нае бу даў ніц тва.

А яшчэ тут асво і лі вы пуск іна-
ва цый най мэб лі на асно ве ДСП з 
вы ка ры стан нем тэх на ло гіі со та-
ва га за паў нен ня. Вон ка ва на він ка 
вы гля дае ма сіў на, а па ва зе лёг-
кая. Ту тэй шы ар хі тэк тур на-кан-
струк тар скі ад дзел імк нец ца быць 
у трэн дзе. Апош нія тры ме ся цы 
Фан ДАК ак тыў на су пра цоў ні чае з 
кам па ні яй ЮСК і ад гру жае мэб лю 
ў Да нію і Шве цыю. На огул 60% 
мэб лі баб руй ска га вы твор цы сён-
ня ідзе на экс парт.

Так што за да чы, па стаў ле ныя 
Прэ зі дэн там на пя тым Усе бе ла рус-
кім на род ным схо дзе, зра зу ме лыя 
і вы кон ва юц ца, за пэў ні ва юць на 
прад пры ем стве. Тут за бяс пе ча ны 
рост за роб ку ў па раў на нні з мі ну-
лым го дам, ся рэд няя зар пла та на 
сён няш ні дзень скла дае 500 руб-
лёў. Ка лі ўліч ваць, што ле тась яна 
бы ла 200, то гэ та ня дрэн ны вы нік. 
Пры гэ тым коль касць ра бот ні каў 
з па чат ку го да па вя лі чы ла ся на 
50 ча ла век, да кан ца го да пла ну-
ец ца пра ца ўлад ка ваць яшчэ 130. 

Фан ДАК так са ма заў сё ды сла віў-
ся сва і мі пра цоў ны мі ды нас ты я-
мі. Толь кі на фа нер ным за вод зе 
пра цуе ка ля 17 та кіх. Яны — го нар 
прад пры ем ства і ад зна ча ны ў ту-
тэй шым му зеі.

— Сё ле та па вы ні ках го да мы 
пла ну ем вый сці на пры быт ко-
вую дзей насць, — ка жа Анд рэй 
Пар цян коў. — Я даў но зай ма ю ся 
дрэ ва ап ра цоў кай і лі чу, што курс, 
на кі ра ва ны на за ха ван не дрэ ва-
ап ра цоў чай га лі ны ў на шай кра-
і не, абра ны пра віль на. Бо гэ та 
сён ня да зва ляе за раб ляць не на 
сы ра ві не, а на га то вай пра дук цыі. 
У Рэ чы цы пры на вед ван ні Прэ зі-
дэн там ана ла гіч най вы твор час ці 
бы ла да дзе на ацэн ка ўсёй на шай 
пра цы. І яна ста ноў чая. Сён ня іс-
нуе шмат фак та раў, якія ўплы ва-
юць на эка но мі ку Фан ДА Ка і ана-
ла гіч ных прад пры ем стваў. У пер-
шую чар гу гэ та энер га ёміс тасць. 
Кошт элект ра энер гіі на клад вае 
ад бі так на са бе кошт. Ана ла гіч ная 
пра дук цыя з Ра сіі каш туе тан ней. 
Але на шым ста ноў чым мо ман там 
з'яў ля ец ца геа гра фіч нае ста но ві-
шча і якасць пра дук цыі. І мы па-
він ны ра біць на гэ тым ак цэнт.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zigulya@zviazda.by

НО ВЫ АД ЛІК

— Го рад пра па нуе шэ-
раг пля цо вак для бу даў-
ніц тва аб' ек таў роз на га 
пры зна чэн ня праз аў кцы-
ё ны. Хут ка бу дзе ўве дзе ны 
ў дзе ян не ганд лё вы цэнтр у 
мік ра ра ё не Жо дзі на-Паўд-
нё вае, — кан ста туе пер-
шы на мес нік стар шы ні 
Жодзінскага гар вы кан-
ка ма, дэ пу тат га рад ско га 
Са ве та Сяр гей КО НАН.

Бу ды нак зна хо дзіц ца, 
так бы мо віць, у бой кім 
мес цы: цэнтр го ра да, не-
па да лё ку пра фе сій ны ка-
ледж і лі цэй, чы гу нач ная 
стан цыя. Па са жы ры па да-
ро зе на элект рыч ку або на 
зва рот ным шля ху змо гуць 
ку піць усё не аб ход нае. 

Стар та вую пля цоў ку на-
бы ла шля хам тар гоў ад на 
з мяс цо вых прад пры маль-
ніц. І за ад нос на ка рот кі час 
па бу да ва ла ся. Вя до ма, ін-
вес тар перш за ўсё спа дзя-
ец ца на пры бы так. Ра зам 
з тым і го рад атры мае па-
трэб ны аб' ект, які да та го ж 
упры го жыў ву лі цу. А за ад-
но біз нес-лэ дзі доб ра ўпа-
рад ка ва ла пры лег лую да 
яго тэ ры то рыю.

— Гэ тае мес ца ці ка вае 
яшчэ і тым, што тут скан-
цэнт ра ва ны на ма ган ні біз-
не су, га рад ско га бюд жэ ту 
— за кошт яго вя дзец ца ас-
фаль та ван не ву лі цы і ўлад-
ка ван не тра ту а раў. Ме на-
ві та яны пры ня лі ак тыў ны 

ўдзел у су бот ні ку, а за роб-
ле ныя срод кі на кі ра ва лі на 
ўста ля ван не пом ні ка во і-
нам-ін тэр на цы я на ліс там. 
Спа лу чэн не ін та рэ саў га ра-
джан, вы ка наў чай і за ка-
на даў чай улад, прад пры-
маль ні каў да зва ляе го ра-
ду ды на міч на раз ві вац ца, 
ру хац ца на пе рад, — лі чыць 
Сяр гей Ко нан.

Да дам, што сён ня на 
не каль кіх вы куп ле ных 
пля цоў ках так са ма вя дуц-
ца бу даў ні чыя ра бо ты. 
Ка ля аў та тра сы лі та раль-
на два гады та му па ча лі 
ўзво дзіць ганд лё вы аб' ект. 
У 8-м мік ра ра ё не рых ту-

ец ца да зда чы яшчэ адзін. 
Улас нік пла нуе зда ваць 
пло шчы ў арэн ду.

— І ўсё ж як пры цяг ваць 
ін вес ты цыі, чым за ах воч-
ваць біз нес ме наў, каб яны 
ўклад ва лі срод кі ў кан крэт-
ную спра ву? — па ці ка ві лі ся 
мы.

— Па-пер шае, для ін вес-
та раў не аб ход на ства раць 
на леж ныя ўмо вы — да ваць 
не аб ход ныя пля цоў кі з 
пэў ны мі ка му ні ка цы-
я мі, пры тым каб яны 
бы лі ў пры го жым вы-
гля дзе. Мы па він ны 
быць праз рыс ты мі, 
па каз ваць ім усё, што 
ў нас ёсць, за пра шаць 
лю дзей на су стрэ чы, 
вес ці пе ра га во ры і 
зна хо дзіць кроп кі су-
да кра нан ня. Бяс спрэч-
на, гэ та не так прос та. 
Ін вес тар, уклад ва ю чы 
свае гро шы, на стро е-
ны ў пер шую чар гу на 
атры ман не пры быт ку. 
На ша за да ча —упэў-
ніць іх, што лю дзі, якія 
тут жы вуць, у Жо дзі-

не, мо гуць стаць іх ра бот-
ні ка мі. У нас моц ны го рад у 
пра мыс ло вым, на ву ко вым 
пла нах. Тут шмат пра фе сі я-
на лаў у кож най га лі не, ёсць 
з ка го на бі раць су пра цоў ні-
каў, — упэў не ны Сяр гей Ко-
нан. — А гэ та га ран тыя, што 
ўлас нік не бу дзе ў мі ну се.

Да дам, што мяс цо выя 
ўла ды зма га юц ца не толь-
кі за кож на га ін вес та ра, 
але і ак тыў на зай ма юц ца 

пры цяг нен нем у гас па дар-
чы аба рот ня вы ка ры ста най 
ма ё мас ці. У пры ват нас ці, 
пус ту ю чы бу ды нак на ву-
лі цы Су ха град скай вы ку піў 
са праўд ны гас па дар, які 
ад крыў прад пры ем ства па 
вы твор час ці труб. Там, дзе 
бы ла ма лоч ная кух ня, сён-
ня пра цуе ганд лё вы цэнтр 
«Ма ра».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

ТЭ РЫ ТО РЫЯ ПРЫ ЦЯ ГАЛЬ НАС ЦІ

ГО РАД ВЯ ЛІ КІХ НА ДЗЕЙ І ІДЭЙГО РАД ВЯ ЛІ КІХ НА ДЗЕЙ І ІДЭЙ

ДА МЫ З ФАН ДА КАЎ СКАЙ ФА НЕ РЫ ДА МЫ З ФАН ДА КАЎ СКАЙ ФА НЕ РЫ 
БУ ДУ ЮЦЬ НА ВАТ АМЕ РЫ КАН ЦЫБУ ДУ ЮЦЬ НА ВАТ АМЕ РЫ КАН ЦЫ
На най ста рэй шым баб руй скім дрэ ва ап ра цоў чым прад пры ем стве рас ка за лі, 
што да па маг ло зра біць пра цу ста біль най

Ка мен та рый у тэ му
На чаль нік ма гі лёў ска га 

фі лі яла Бан ка раз віц ця Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір 
ЯН КОЎ СКІ:

— За да ча ўся го хол дын га 
і Фан ДА Ка ў пры ват нас ці — 
вый сці сё ле та на пры быт ко-
выя па зі цыі. У цэ лым ра бо та 
па Фан ДА Ку ста бі лі за ва ла ся, 
за роб кі вы плач ва юц ца свое-
ча со ва, за энер га нось бі ты там 
пла цяць так са ма свое ча со ва. 
За раз на Фан ДА Ку рэа лі зу ец-
ца ін вес ты цый ны пра ект — ма-
дэр ні за цыя дзе ю ча га фа нер-
на га прад пры ем ства. Сё ле та 
мы па він ны яго за пус ціць. Гэ та 
дасць маг чы масць прад пры-
ем ству за гру зіць свае ма гут-
нас ці на ўсе 100%.
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Жо дзі на — пры ця галь ны для ін вес та раў го рад. Спры я юць 
гэ та му бліз касць да ста лі цы, доб рая за бяс пе ча насць 
аса біс ты мі кры ні ца мі цяп ла, элект ра энер гіі, ва ды, 
ін жы нер ны мі ка му ні ка цы я мі. А яшчэ — транс парт ныя 
зно сі ны з Мінск ам, Ба ры са вам, Сма ля ві ча мі: чы гун ка, 
аў та тра са. Сло вам, хут ка і зруч на. Ды і мяс цо выя 
ўла ды га то вы пад тры маць лю бы пра ект, не за леж на 
ад та го, што гэ та бу дзе: гас ці ні ца, за баў ляль ны цэнтр, 
ка вяр ня, рэ ста ран ці кра ма. У гар вы кан ка ме ство ра на 
ра бо чая гру па для рас пра цоў кі пра па ноў па па вы шэн ні 
пры ця галь нас ці ін вес ты цый на га клі ма ту. Стар шы ня Жодзінскага 

га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
На тал ля СУШ КО.

Доб ра ўпа рад ка ван не ву ліц.


