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Ель скі ляс гас зна хо дзіц-

ца на поўд ні Го мель-

шчы ны. Як са ма стой-

ная ар га ні за цый на-гас-

па дар чая адзін ка ляс-

гас быў ар га ні за ва ны ў 

1936 го дзе на ба зе ля соў 

Ель ска га лес прам га са.

Асноў ныя па каз чы кі 
пе ра вы ка на ны

Ды рэк тар Ель ска га ляс-

га са Яў ген МА ТУЗ КА га во-

рыць, што за 11 ме ся цаў 

гэ та га го да за бяс пе ча на вы-

ка нан не ўсіх па каз чы каў па 

ле са гас па дар чай дзей нас ці і 

пра мыс ло вай вы твор час ці:

— У вы ні ку су цэль ных і 

вы ба рач ных са ні тар ных вы-

се чак драў ні ны на рых та ва на 

176 ты сяч ку біч ных мет раў, 

зроб ле на ле са ад наў лен не і 

ле са раз вя дзен не на пло шчы 

366 гек та раў. Пла на вае за-

дан не па па ступ лен ні вы руч кі 

ад рэа лі за цыі пра дук цыі вы-

 ка на на на 116 % і скла дае 

10 307 ты сяч руб лёў. Тэмп рос ту 

да мі ну ла га го да — 133 %, а 

рэн та бель насць рэа лі за ва най 

пра дук цыі скла ла 26 %. Па-

ста ян ны по пыт мае пра дук-

цыя дрэ ва ап ра цоў кі Ель ска га 

ляс га са. Да рэ чы, за 11 ме ся-

цаў го да бы ло вы раб ле на

10,7 ты сячы ку біч ных мет раў

пі ла ма тэ ры я лаў. Уся го ад гру-

жа на на экс парт ле са пра дук-

цыі на 1582 ты ся чы до ла раў.

Сё ле та па ча ла ажыц цяў-

ляц ца ма дэр ні за цыя ле са-

піль на га цэ ха. Хут ка ў ляс га се 

бу дзе ўста ноў ле на но вая лі нія 

ле са пі ла ван ня, што да зво ліць 

па вя лі чыць аб' ёмы драў ні ны, 

якая пе ра пра цоў ва ец ца, вы-

пус каць пра дук цыю з вы со-

кай да баў ле най вар тас цю і, 

ад па вед на, атры маць да дат-

ко вы пры бы так ад рэа лі за цыі. 

За пуск лі ніі за пла на ва ны на 

лю ты на ступ на га го да. Ёсць 

пла ны ў 2020 го дзе ку піць 

за вод для вы твор час ці пе ле-

таў. Тым са мым па шы рыц ца 

вы твор часць, па вя лі чыц ца 

коль касць ра бо чых мес цаў. 

Ад па вед на — і пры быт кі Ель-

ска га ляс га са.

З кож ным го дам ад-

мі ніст ра цый ныя бу дын-

кі і тэ ры то рыі Ель ска га 

ляс га са ста но вяц ца ўсё 

больш пры го жы мі. Бы ло 

за кон ча на ка пі таль нае 

бу даў ніц тва Ска ра днян-

ска га ляс ніц тва, па бу-

да ва ны га ра жы ў Ва лаў скім 

ляс ніц тве і на тэ ры то рыі ляс-

га са, уве дзе на ў экс плу а та-

цыю па жар ная выш ка ў За-

шыр скім ляс ніц тве, да кан-

ца гэ та га го да за вер шыц ца 

рэ кан струк цыя За шыр ска га 

ляс ніц тва і бу даў ніц тва га ра-

жа ў Ка чы шчан скім.

За 11 ме ся цаў бы ло за-

свое на ін вес ты цый у асноў-

ны ка пі тал на су му 809 ты сяч 

руб лёў. У Ель скім ляс га се 

па ста ян на вя дзец ца ра бо-

та па аб наў лен ні ма шын на-

трак тар на га пар ка. Сё ле та 

быў на бы ты аў та ма біль МАЗ 

з пры чэ пам, тры адзін кі УАЗа 

для пе ра воз кі ра бо чых, аў-

та ма біль «Га зель Нэкст», 

МПТ-461, два пры чэ пы ПЛ-9.

Па ляў ні чы дом 
ў Баб руй ках

Во сем кі ла мет раў ад Ель-

ска — і ама тар рыб най лоў лі 

або па ля ван ня трап ляе на 

тэ ры то рыю ўтуль на га па-

ляў ні ча га комп лек су, які на-

ле жыць дзяр жаў най ле са гас-

па дар чай уста но ве «Ель скі 

ляс гас» Го мель ска га дзяр-

жаў на га вы твор ча га ле са-

гас па дар ча га аб' яд нан ня.

Для ад па чын ку тут ство-

ра ны ўсе ўмо вы. Два да мы 

па ляў ні ча га ад на ча со ва мо-

гуць змяс ціць 10 ча ла век. 

Ёсць лаз ня, аль тан ка з ман-

га лам, кух ня, валь ер для 

са бак, ста ян ка для ма шын і 

дзі ця чая пля цоў ка.

У арэн дзе ляс га са — ма-

ляў ні чае Баб руй каў скае ва да-

схо ві шча пло шчай 104 гекта-

ры. На ім ар га ні за ва на плат-

нае ама тар скае ры ба лоў ства. 

Ле там тут вы цяг ва юць кар-

паў ва гой да 25 кілаграмаў, 

аму раў да 20 кілаграмаў, а 

так са ма ка ра сёў, шчу па коў, 

аку нёў, таў ста ло бі каў...

Угод дзі ле са па ляў ні чай 

гас па дар кі так са ма ба га-

тыя на тра феі. Ту рыст мо жа 

быць упэў не ны ва ўда лым 

па ля ван ні на дзі ка, пуш ных 

звя роў і пту шак. Так са ма 

мож на пай сці на ці хае па ля-

ван не на ле ка выя рас лі ны, 

гры бы ці яга ды або «па ля-

ваць» з фо та апа ра там на 

пры го жыя края ві ды і дзі-

кіх жы вёл. Для да стаў кі 

ры ба ло ваў і па ляў ні чых 

на мес ца ёсць ма тор ная 

лод ка, сне га ход і аў та-

ма біль УАЗ.

Эка ла гіч ная сцеж ка 
з цым ба ла мі

Га лоў ны ляс ні чы 
Мі ха іл КА НА ПАЦ КІ 

рас каз вае, што для ўза е ма-

дзе ян ня з мяс цо вы мі ўста-

но ва мі аду ка цыі ў Ель скім 

ляс га се бы ла рас пра ца ва на 

эка ла гіч ная сцеж ка «Ванд-

ра ван не ў свет пры ро ды»:

— Сё ле та мы ад кры лі гэты 

маршрут, каб ства рыць умо-

вы для эка ла гіч най аду ка цыі 

дзя цей, раз ві ваць эка ла гіч-

ную куль ту ру праз фар мі ра-

ван не прак тыч на га до све ду 

пры ро да ка ры стан ня. 

Эка ла гіч ная сцеж ка — гэ-

та ўчас так зям лі ка ля двух 

гек та раў, на якім рас це 

шэсць ле са ўтва раль ных па-

род дрэў. Тут зна ё мыя ўсім 

бя ро за, хвоя, лі па, клён, ра-

бі на, асі на і дэ ка ра тыў ныя 

рас лі ны.

Ні ко га не па кі да юць абы-

яка вы мі «ляс ныя цым ба лы». 

Кож нае дрэ ва мае свой уні-

каль ны гук. «Ляс ная сцеж ка 

зда роўя і пе ра шкод» па спры-

яе ўма ца ван ню іму ні тэ ту і 

нер во вай сіс тэ мы, па ляп-

шэн ню ка ар ды на цыі ру хаў і 

ма са жу ступ няў ног.

На мес нік ды рэк та ра 

Тац ця на НІ КІТ КО ка жа, што 

вы нік ра бо ты Ель ска га ляс-

га са ўрэш це зво дзіц ца да 

га лоў на га па каз чы ка — да-

стой най за ра бот най пла ты, 

якая ў тэр мін па сту пае да 

ра бот ні каў:

— У на шым ляс га се пра-

цу юць 360 ча ла век. Па вы ні-

ках ра бо ты за 11 ме ся цаў іх 

ся рэд ня ме сяч ная зар пла та 

скла ла 949 руб лёў. Мы па-

ста ян на па ляп ша ем умо вы 

пра цы ва ўсіх на шых пад раз-

дзя лен нях. У нас ёсць па тэн-

цы ял, ёсць пра ца здоль ны ка-

лек тыў, які ро біць усё маг чы-

мае, каб упэў не на кро чыць 

на пе рад.
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— Мы вы пус ка ем пла до ва-ягад-

ныя, фрук то выя і ага род нін ныя со-

кі, нек та ры, сок бя ро за вы, па від ла, 

зя лё ны га ро шак кан сер ва ва ны, 

ага род нін ныя кан сер вы, ага род-

нін ную ік ру, ма ры на ды, со у сы. Га-

лоў ным чы нам для вы твор час ці 

кан сер ваў вы ка рыс тоў ва ец ца мяс-

цо вая сы ра ві на — яб лы кі, зя лё ны 

га ро шак, морк ва, ка пус та, агур кі, 

та ма ты і ін шае, вы ра шча ная сель-

ска гас па дар чы мі прад пры ем ства-

мі і на сель ніц твам Ель ска га, Ма-

зыр ска га, Ка лін ка віц ка га і ін шых 

ра ё наў воб лас ці.

Прад пры ем ства сён ня ва ло дае 

ўсі мі тэх ніч ны мі маг чы мас ця мі для 

вы твор час ці вы са ка я кас най пра дук-

цыі. Для гэ та га на за вод зе 

пра цуе не каль кі лі ній:

— па вы твор час ці зя-

лё на га га рош ку;

— па вы твор час ці пла до ва-

ага род нін на га пю рэ з на ступ ным 

асеп тыч ным за хоў ван нем;

— па вы твор час ці нек та раў з 

мя кац цю і ад ноў ле ных со каў;

— па вы твор час ці са ла таў і абе-

дзен ных кан сер ваў.

Вя ду чы ін жы нер-тэх но лаг 

прад пры ем ства На стас ся БЫЧ-

КОЎ СКАЯ ад зна чае, што асноў ная 

пе ра ва га пра дук цыі, якую вы раб-

ля юць у Ель ску, — мак сі маль ная 

на ту раль насць:

— Мы не вы ка рыс тоў ва ем ні я-

кіх кан сер ван таў. Мак сі мум — гэ та 

аскар бі на вая кіс ла та — яна ідзе як 

ан ты акіс ляль нік пры вы твор час ці 

пю рэ паў фаб ры ка таў, і лі мон ная 

кіс ла та — як рэ гу ля тар кіс лот нас ці. 

Ні я кіх ін шых да ба вак не вы ка рыс-

тоў ва ем. Мы пра цу ем па рэ цэп ту-

рах і тэх на ла гіч най да ку мен та цыі, 

на бы тай у на ву ко ва-прак тыч ным 

цэнт ры На цы я наль най ака дэ міі на-

вук Бе ла ру сі па хар ча ван ні. Ця пер 

па ча лі рас пра цоў ку рэ цэп тур і ў 

на шай ла ба ра то рыі. Уся сы ра ві на 

па сту пае на пе ра пра цоў ку, і га то-

вая пра дук цыя пра хо дзіць стро гі 

кант роль.

Гас па ды ні, вель мі за ня тыя на ра-

бо це, па спе лі аца ніць абе дзен ную 

гру пу кан сер ваў, якую вось ужо год, 

як вы пус ка юць на Ель скім кан сер-

ва вым заводзе. Са праў ды, вель мі 

зруч на ку піць сло ік з на рых тоў-

кай і ху цень ка пры га та ваць 

га ра чую смач ную стра ву. 

У 2009 го дзе на за вод зе 

бы ла пра ве дзе на ма дэр-

ні за цыя і ўста ноў ле на 

аб ста ля ван не па вы ра-

бе паў фаб ры ка таў асеп-

тыч на га кан сер ва ван ня. 

Ад на ча со ва — лі нія па 

вы твор час ці нек та раў. 

Гэ та да ло маг чы масць 

за га дзя на рых та ваць 

паў фаб ры ка ты, з які мі 

по тым прад пры ем ства 

пра цуе ў між се зон не. 

Так, яб лы кі, якіх сё ле-

та бы ло вель мі шмат 

на Го мель шчы не, ужо 

на рых та ва ны і пе ра тво-

ра ны ў пю рэ. Пра дукт 

доў га за хоў ва ец ца, каб 

па сту по ва, прак тыч на да 

на ступ на га се зо на, з яго 

вы раб ляць нек та ры са-

да він ныя з мя кац цю. Гэ та да зва-

ляе па ста ян на за гру жаць вы твор-

часць і за бяс печ ваць пра цоў ны 

ка лек тыў ра бо тай і за роб кам.

Са мы лік від ны та вар Ель ска га 

за во да — лю бі мы мно гі мі зя лё ны 

га ро шак. Прак тыч на ў кож най гас-

па ды ні та кі сло ік (і не адзін) пры-

за па ша ны для на ва год ня га аліўе. 

Да рэ чы, вы рошч ван нем га рош ка 

зай ма юц ца дзве гас па дар кі ра-

ё на: КСУП «Ельск» і КСУП «Да-

брынь». Спе цы яль ны кам байн, 

які на ле жыць Ель ска му кан сер-

ва ва му за во ду, з кан ца чэр ве ня 

да ся рэ дзі ны жніў ня ўбі рае га ро-

шак, які по тым па стаў ля ец ца на 

прад пры ем ства.

— Вель мі важ на вы тры маць 

тэр мі ны збо ру ма ла до га га рош ку 

і свое ча со ва за крыць яго ў сло ік, — 

рас каз вае ды рэк тар за во да Ге-

надзь Ра ду чыч. — Каб рас цяг нуць 

се зон пе ра пра цоў кі, спа чат ку са-

дзяць ран нія сарты, по тым — ся-

рэд ня спе лыя і по тым поз нія.

Да рэ чы, пра сло і кі. Уся пра дук-

цыя Ель ска га кан сер ва ва га за во-

да — у са май эка ла гіч най шкля-

ной та ры. Пра дук цыя ад кры та га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва даў но 

за ва я ва ла да вер спа жыў цоў. 

Яна па стаў ля ец ца прад пры-

ем ствам ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня, аду ка-

цый ным і азда раў лен чым 

уста но вам. Яе ах вот на 

за куп ля юць кам бі на ты 

школь на га хар ча ван ня, 

баль ні цы і ін шыя са цы яль-

ныя ўста но вы.

Матэрыялы падрыхтавала 
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Апе ра та ры лі ніі вы твор час ці 
хар чо вай пра дук цыі 

Юлія БУР МІЧ 
і Га лі на ГА ЛУМ БІ ЕЎ СКАЯ.

БЕЗ ТРА ФЕ ЯЎ НЕ ЗА СТА НЯ ЦЕ СЯ!БЕЗ ТРА ФЕ ЯЎ НЕ ЗА СТА НЯ ЦЕ СЯ!

ЕЛЬ СКІ ГА РО ШАК ДА НА ВА ГОД НЯ ГА АЛІЎЕ

У зя лё ным га рош ку бял-
ку не менш, чым у яла ві чы не 
(18—20 г на 100 г га рош ку). Гэ ты 
пра дукт да па мо жа па поў ніць бял-
ко вы за пас пад час ды ет і па стоў,
асаб лі ва ў спа лу чэн ні з кру па мі. 
У га рош ку шмат ле цы ці ну і не на сы-
ча ных тлус тых кіс лот, якія доб ра 
ўздзей ні ча юць на сар дэч на-са су-
дзіс тую сіс тэ му.

Ды рэк тар Ель ска га ляс га са 
Яў ген МА ТУЗ КА.

Вель мі раз на стай ны асар ты мент кан сер ваў з са да-

ві ны і ага род ні ны вы пус кае ААТ «Ель скі кан сер ва вы 

за вод». Асноў ную до лю ў аб' ёме пра дук цыі зай ма юць 

кан сер ва ва ны зя лё ны га ро шак і со кі. Уво гу ле ж асар-

ты мент ны пе ра лік пра дук цыі ААТ «Ель скі кан сер ва вы 

за вод» на ліч вае больш за 60 най мен няў, га во рыць 

ды рэк тар прад пры ем ства Ге надзь РА ДУ ЧЫЧ:


