
Між тым ідэя аб ства рэн-
ні па пя ро вай вы твор час ці на 
гэ тых зем лях уз нік ла яшчэ ў 
зна ка мі та га ва ен на га дзея ча 
Ра сій скай ім пе рыі, ула даль-
ні ка Го мель ска га ма ёнт ка ге-
не рал-фельд мар ша ла, гра фа 
Іва на Па ске ві ча. У 1849 го дзе 
ён да ваў ад па вед нае рас па-
ра джэн не. Ад нак ажыц ця віць 
гэ ту за ду му змог толь кі яго 

на шча дак, цар скі ге не рал-
ад' ютант Фё дар Па ске віч. 
У 1870 го дзе Фё дар Іва на віч 
у не вя лі кае ся ло Доб руш за-
пра сіў за меж ных і ра сій скіх 
спе цы я ліс таў — для ства-
рэн ня тут но ва га прад пры-
ем ства.

Да кан ца XІX ста год дзя Доб-

руш ская па пя ро вая фаб ры ка 

ста ла са мым буй ным прад пры-

ем ствам у кра і не. У 1903 го-

дзе ў «Спі се фаб рык і за во даў 

Ра сій скай ім пе рыі» яна за ня ла 

вось мае мес ца. Та ды на ёй пра-

ца ва ла больш за 900 ча ла век. 

Між ін шым, пры клад на столь кі 

тут пра цуе і ця пер.

Пер шай пра дук цы яй не ка-
лі ста ла па пе ра аб гор тач ная 
для па ка ван ня цук ру і ты ту ню, 
«за пал ка вая» для дру ка ван ня 
эты ке так. Пас ля та го як у 1873 
го дзе на Вен скай пра мыс ло вай 
вы стаў цы за ку пі лі дру гую па пе-
ра роб ную ма шы ну, у Доб ру шы 

ста лі вы раб ляць вы шэй шыя 
га тун кі піс чай і дру ка валь най 
па пе ры. Ды рэк тар фі лі яла 
Ро мас РА ДЗЕ ВІЧ ад зна чае, 
што сён ня, зра зу ме ла, асар-
ты мент па шы ра ны знач на:

— Акра мя піс чай, чар-
цёж най, ры са валь най па пе-
ры, вы пус ка ем вок ла дач ную, 
аб гор тач ную і шпа лер ную. 
Па пе ра вы твор ча-тэх ніч на га 

пры зна чэн ня зай мае звыш 
90 % у агуль ным аб' ёме. Так-
са ма ўсім у Бе ла ру сі вя до мыя 
сшыт кі школь ныя і агуль ныя, 
аль бо мы і бло кі для ма ля ван-
ня і чар чэн ня, па пе ра спа жы-
вец кая, на тат ні кі, за піс ныя 
кніж кі, ка лен да ры, бра шу ры 
і бук ле ты. Агуль ны пе ра лік 
пра дук цыі, якая вы пус ка ец-
ца на Доб руш скай па пя ро-
вай фаб ры цы «Ге рой пра-
цы», на ліч вае ка ля 90 ві даў 
та ва раў.

Сваю пра дук цыю па пя ро вая 

фаб ры ка па стаў ляе не толь кі 

на ўнут ра ны, але і на знеш ні 

рын кі — у кра і ны бліз ка га і да-

лё ка га за меж жа. До ля экс пар-

ту скла дае звыш 42 %. Ле тась 
тэмп рос ту аб' ёму вы твор час ці 
пра дук цыі склаў 125,4 % пры 
за дан ні 102,9 %.

Сён ня доб руш скія вы твор-
цы па пе ры га на рац ца ня даў на 
асвое най іна ва цый най пра дук-
цы яй, якая ў Бе ла ру сі больш ні-
дзе не вы пус ка ец ца. Ана ла гіч-
ная пры во зіц ца з еў ра пей скіх 
кра ін. Раз мо ва ідзе пра па пе ру 

для шпа ле раў мар кі F і кар дон 
для плос кіх сла ёў мар кі КПСБ 
(топ-лай нер). Гэ тая пра дук цыя 
мае па леп ша ныя ха рак та-
рыс ты кі, тлу ма чыць на мес нік 
ды рэк та ра па вы твор час ці 
Мі ха іл МЕЛЬ НІ КАЎ:

— Кар дон КПСБ вы пус ка-

ец ца з ніж нім ма ку ла тур ным 

сло ем, а верх ні ў яго — цэ-

лю лоз ны. У да лей шым ён вы-

ка рыс тоў ва ец ца пры вы твор-

час ці гаф ра та ры эк стра-кла-

са. Пе ра ва га та ко га кар до ну 

ў па леп ша ных па лі гра фіч ных 

улас ці вас цях верх ня га слою. 

Ме на ві та на ім мож на на дру-

ка ваць шмат ка ля ро вую якас-

ную вы яву.

Што да ты чыц ца па пе ры для 
шпа ле раў мар кі F, яна пры зна-
ча на для вы пус ку ві ні ла вых 
шпа ле раў на флі зе лі на вай 
асно ве. За кошт да баў лен-
ня спе цы яль ных ва лок наў у 
струк ту ру па пе ры яна ва ло дае 
па леп ша ны мі тры ва лас ны мі 
ха рак та рыс ты ка мі. Зна чыць, 
у яе боль шая даў га веч насць. 
Шпа ле ры, зроб ле ныя з та кой 
па пе ры, слу жаць даў жэй і пры 
гэ тым не страч ва юць вы гля ду. 
Пры гэ тым но вая шпа лер ная 
па пе ра знач на ляг чэй шая за 
тра ды цый ную. Да рэ чы, дру-
ку юць ма лю нак і вы пус ка юць 
га то вы пра дукт з та кой па пе ры 
на прад пры ем стве ў Го ме лі. Гэ-
ты пра ект, га во рыць га лоў ны 
ін жы нер Аляк сандр МАР ТЫ-
НАЎ, з'яў ля ец ца ім парт аза мя-
шчаль ным:

— Важ на, што абод ва іна-
ва цый ныя ві ды па пе ры асвое-
ны на ма дэр ні за ва ным на мі 
па пе ра роб ным аб ста ля ван ні. 
Мы зра бі лі аў та ма ты за цыю 
тэх ніч ных пра цэ саў і кант ро лю 
якас ці. Гэ та ўрэш це да зво лі ла 
па вы сіць якасць пра дук цыі.

Важ ным кі рун кам ра бо ты 
фі лі яла «Доб руш ская па пя ро-
вая фаб ры ка «Ге рой пра цы» 
ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол-
дын га «Бе ла рус кія шпа ле ры» 
бы лі і за ста юц ца са цы яль ныя 
пы тан ні. Гэ та па ляп шэн не ўмоў 
і ахо ва пра цы, пра фі лак ты ка і 
зні жэн не за хвор ван няў, ар га ні-
за цыя і апла та пра цы, ар га ні-
за цыя на леж на га вы твор ча га 
по бы ту, ра бо та аб' ек таў сац-
куль тбы ту, ар га ні за цыя ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

АД НА ТАТ НІ КА ДА ШПА ЛЕ РАЎ

Тры га ды, як Доб руш скае ляс ніц тва 
ўзна ча ліў Ва дзім Ка ра лен ка. Ён па чы-
наў не ка лі з май стра. Ляс ні чы ка жа, 
што ў 2016 го дзе прый шло ся кар ды-
наль на змя няць стра тэ гію ра бо ты. Ука-
ра нен не су час ных тэх на ло гій — гэ та 
пер ша па чат ко вая спра ва:

— На прык лад, пры на рых тоў цы 
драў ні ны дзе даў скія ме та ды не ак ту-
аль ныя. Ра ней вал кай ле су зай ма лі ся 
лес ні кі, а гэ та — не іх асноў ная за да ча. 
Лес ні кі па він ны ахоў ваць лес ад шкод-

ні каў, па жа раў, са дзіць но выя дрэ вы. 
Не паў сюль мо жа ўжы ва цца су час ная 
ле са на рых тоў чая тэх ні ка, а вось уме-
лы валь шчык з бен за ма тор най пі лой 
змо жа да брац ца і ту ды, дзе не прой-
дзе спе цы я лі за ва ная ма шы на.

Ме на ві та та му ця пер у ляс ніц т-
ве ёсць спе цы я лі за ва ная бры га да 
валь шчы каў. Пяць ра бот ні каў пра-
цу юць па так зва най скан ды наў-
скай тэх на ло гіі. Су ро выя муж чы ны 
ў кас ках — вір ту о зы сва ёй спра вы 
на дзя лян ках, дзе вя дзец ца на рых-
тоў ка драў ні ны. Вя ліз ны хва ё вы 
ствол за не каль кі хві лін ста но віц ца 
каш тоў ным бу даў ні чым ма тэ ры я лам 
пас ля та го, як валь шчык спі луе га-
лі ны і рас пі луе на сар ты мент. Гэ та 
ад зна чае, што дрэ ва па дзе ле на на 
вы зна ча ныя ка вал кі.

— Ка лі дрэ вы па ва ле ны 
пра віль на, — тлу ма-
чыць Ва дзім Ва лер'-
е віч, — мож на мак сі-
мум якас най драў ні ны 
з іх атры маць. І ўсё 
за ле жыць ад тал-
ко ва га валь шчы ка. 
У бры га дзе ўсе пра цу-
юць вель мі аку рат на і 
зла джа на. Пас ля ча го 
па гру зач ныя ма шы-
ны збі ра юць га то вую 
драў ні ну і вя зуць яе 
на склад. У нас та кім 
чы нам па вы сі ла ся 
пра дук цый насць пра-
цы ў раз лі ку на ад на-
го ча ла ве ка. За ро бак 
здзель на-прэ мі яль ны. 
Та му лю дзі за ці каў ле-
ныя пра ца ваць і атрым-
лі ва юць ад 1400 да 1800 руб лёў. 
Да та го ж спе цы я ліс ты са мі вы-
мя ра юць аб' ём на рых та ва най 
драў ні ны. Да ныя мы пе ра пра вя-
ра ем. Ма гу ска заць, што на шы 
валь шчы кі сум лен на пра цу юць. 
Ка лі ра ней у Доб руш скім ляс ніц т-
ве на рых тоў ва лі за ме сяц ка ля 

3200 мет раў ку біч ных, то ле тась — 
больш за 4000.

Тое, што вя лі кія пло шчы ляс ніц-

тва зна хо дзяц ца на за бру джа най 

ра дыё нук лі да мі тэ ры то рыі, не каль кі 

ўсклад няе ра бо ту. Перш чым ся чы 

драў ні ну з ней ка га ўчаст ка ле су, пі-

ла він не аба вяз ко ва пра вя ра ец ца на 

ўтры ман не ра ды я цый ных эле мен таў. 

Да та го ж трэ ба піль на кант ра ля ваць, 

што ідзе на дро вы, а што — на дзе ла-

вую драў ні ну.

— Са мае га лоў нае — пас ля вы-
сеч кі па са дзіць ма ла дыя дрэ вы, — 
ад зна чае Ва дзім Ка ра лен ка. — 
Апош нія тры га ды мы се я лі і са дзі лі 
ад 100 да 160 гек та раў ле су за кож-
ны год. Нам у гэ тай спра ве вель мі 
да па ма га юць ва лан цё ры. Жы ха ры 
Доб руш ска га ра ё на кож ную вяс ну 

да лу ча юц ца да важ-
най спра вы. А во сен-
ню мы ра зам пра во-
дзім ак цыю «Чыс ты 
лес».

Што год су пра цоў-
ні кі ляс ніц тва ня ма ла 
на ма ган няў і срод каў 
на кі роў ва юць на на-
вя дзен не па рад ку ў 
ляс ным фон дзе. На-
прык лад, па за ле тась 
бы ла пры бра на ад 
смец ця ле са па ла са 
ўздоўж аў та да ро-
гі М-10, вы са джа ны 
дрэў цы ка ля па сёл ка 
Рас свет, пры бра ны звал кі ў ля сах, 
за кла дзе на алея ка ля царк вы ў го нар 

свя то га Але га Бран ска га. Ле тась па-

са дзі лі 20 ты сяч дрэў 

ва кол скры жа ван ня 

аў та ма біль ных да рог: 

Доб руш — Го мель — 

Це ра хоў ка — Рас свет. 

У та кіх ра бо тах заў сё-

ды пры ма юць удзел 

прад стаў ні кі БРСМ 

і су пра цоў ні кі ра ён най 

ін спек цыі пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род-

дзя. Доб ра ах вот ні каў 

за бяс печ ва юць не аб-

ход ным ін вен та ром.

Уста ноў ка ма біль-

ных фо та па стак у роз-

 ных ра ё нах ле су так-

са ма пры но сіць плён. 

Звы чай на іх вы стаў ля-

юць там, дзе ня доб ра-

сум лен ныя гра ма дзя-

не вы кі да юць смец це ці бра кань е ры 

спа ку ша юц ца на драў ні ну. Ляс ні чы 

га во рыць, што ў та кіх вы пад ках на 

пра фі лак ты ку пра ва па ру шэн няў 

уз дзей ні чае не толь кі штраф, але 

і «пра слаў лен не» па ру шаль ні каў 

у СМІ:

— Та кая ме ра змен шы ла коль-
касць па ру шэн няў, але лес па-ра-
ней ша му па тра буе да ся бе па вы-
ша най ува гі. Вя до ма, што апош нім 
ча сам па поўд ні Бе ла ру сі рас паў сю-
дзіў ся жук-ка ра ед, з якім і мы вя-
дзём ба раць бу. У 2017 го дзе з-за 
яго ў ляс ніц тве прый шло ся вы сек чы 
80 гек та раў ле су, а ле тась — ка-
ля 90. Гэ тыя пло шчы трэ ба на ноў 
за са дзіць дрэ ва мі. Да рэ чы, сё ле та 
пло шчы, па шко джа ныя ка ра е дам, 
не каль кі па мен шы лі ся. Не вя лі кія 
ача гі на зі ра ем у асноў ным на цяж ка-
 да ступ ных участ ках.

За апош нія два га ды бы ло шмат 
зроб ле на для ма дэр ні за цыі ляс ніц т-
ва, ад зна чае Ва дзім Ва лер' е віч:

— Аб ноў ле ны вы гляд на бы лі га-
ра жы і скла ды, па бу да ва ны но выя 
на ве сы для аб ста ля ван ня, па мя ня-
ны ага ро джы. Дзя ку ю чы ды рэк та ру 
на ша га ляс га са Іга ру Мі ка ла е ві чу 
Дзяг ця ры ку, для Доб руш ска га ляс-
ніц тва за куп ле ны два но выя трак-
та ры і аў та ма біль УАЗ. Для лес ні-
коў — май строў ле су — на бы лі тры 
ма та цык лы. Сё ле та пла ну ем пра-
вес ці ра монт фа са да і да ху ад мі- 
ніст ра цый на га бу дын ка. Так са ма 
бу дзем пра цяг ваць доб ра ўпа рад-
ка ваць тэ ры то рыю ляс ніц тва.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На ле та Доб руш ская па пя ро вая фаб ры ка «Ге рой пра цы» бу дзе ад зна чаць сваё 150-год дзе. 
Ця пер вя до мае на ўсю кра і ну прад пры ем ства ўва хо дзіць у склад 

ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Бе ла рус кія шпа ле ры».

Су шыль шчык Аляк сандр ЛА ГА ЧОЎ.

Су шыль шчык Аляк сандр КА ВЕРЗ НЕЎ.* У 1877 го дзе Доб руш скую па пя ро вую фаб ры ку 
ўзна ча ліў Ан тон Стуль гін скі. Гэ та пры ім у 1882 го дзе 
за сна ва на пер шая ў Бе ла ру сі вы твор чая ла ба ра то рыя, 
дзе рас пра цоў ва лі ся пра грэ сіў ныя ме то ды кі вы зна чэн ня 
якас ці цэ лю ло зы і па пе ры. У 1889 го дзе тут бы ла 
па бу да ва на пер шая ў Бе ла ру сі элект ра стан цыя з па ра вой 
ма шы най. З 1894 го да прад пры ем ства пер шым у Ра сіі 
пе рай шло на 8—9-га дзін ны ра бо чы дзень.

СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ 
І МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ

Доб руш скае ляс ніц тва ўва хо-
дзіць у склад Го мель ска га во-
пыт на га ляс га са Го мель ска га 
дзяр жаў на га вы твор ча га ле са-
гас па дар ча га аб' яд нан ня. Ляс-
ніц тва мае вя лі кую пло шчу — 
больш за 19 ты сяч гек та раў. 
Тры чвэр ці з іх — зем лі, якія 
пад верг лі ся за брудж ван ню 
пас ля ка та стро фы на ЧА ЭС. 
Зра зу ме ла, та кія асаб лі вас-
ці ўплы ва юць на дзей насць 
ар га ні за цыі, якая, да рэ чы, па 
су куп нас ці па каз чы каў ста ла 
най леп шай ся род 179 ляс ніц т-
ваў Го мель шчы ны.

На тэ ры то рыі ляс ніц тва зна хо-
дзіц ца на са джэн не ду ба ча рэ ш-
ча та га, дзе рас туць эта лон ныя 
дрэ вы, якія вы ка рыс тоў ва юць 
для збо ру на сен ня і да лей ша га 
раз вя дзен ня куль ту ры.

Зле ва на пра ва ста яць: валь шчы кі Ана толь ЗА ХАР ЧАН КА, 
Кан стан цін БРУ ЯН КОЎ, Дзя ніс АГІ Е ВІЧ, Мі ка лай ТКА ЧЭН КА; 

ся дзяць: трак та рыст Ула дзі мір ВА СІ ЛЕЎ СКІ і валь шчык Якаў ШТАРК.

Май стар ле су Воль га ЛА ПОЦЬ КА 
два га ды як пра цуе ў Доб руш скім ляс ніц тве 
пас ля за кан чэн ня бія ла гіч на га фа куль тэ та 

Го мель ска га ўні вер сі тэ та. Га во рыць, 
пра ца ваць на пры ро дзе па да ба ец ца. 

Ця пер вось пра вя рае якасць хва ё вых шы-
шак, пры зна ча ных для атры ман ня на сен ня.

Ляснічы Ва дзім КА РА ЛЕН КА.
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