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ХТО КІ РУЕ КА РАБ ЛЁМ
Больш за 11 га доў прад пры ем-

ства ўзна чаль вае Сяр гей АСО САЎ, 

ка рэн ны мас таў ча нін, які прай шоў 

шлях ад на чаль ні ка транс парт на га 

цэ ха да ге не раль на га ды рэк та ра. 

Ме на ві та з яго пры хо дам на па са ду 

кі раў ні ка за вод па чы нае ад наў ляц ца 

і вы хо дзіць з кры зі су. Гэ ты пад' ём быў 

важ ны не толь кі для са мо га прад пры-

ем ства, але і для ўся го ра ё на і на ват 

воб лас ці: 80 % та вар най пра дук цыі 

ра ё на вы пус кае ме на ві та ААТ «Мас-

тоў дрэў».

Па сло вах Сяр гея Ба ры са ві ча, да 

2007 го да за вод амаль што прый шоў 

у за ня пад і не вы трым лі ваў ні я кай 

кан ку рэн цыі. Та кая сі ту а цыя скла ла ся 

і на шэ ра гу ін шых дрэ ва пе рап ра цоў-

чых прад пры ем ствах кра і ны. Бы ло 

зра зу ме ла, што без пад трым кі дзяр-

жа вы га лі на не змо жа раз ві вац ца. 

У гэ ты час Прэ зі дэн там бы лі пры ня ты 

кар ды наль ныя ра шэн ні — ма дэр ні за-

ваць вы твор часць і за няц ца ўлас най 

пе ра пра цоў кай драў ні ны.

— Ляс ная сы ра ві на — га лоў нае 

ба гац це на шай кра і ны, і прос та ганд-

ля ваць ёю — мож на ска заць, зла-

чын ства, — ад зна чае Сяр гей Асо саў. 

— Та му быў пры ня ты ўказ, згод на з 

якім вя до мыя прад пры ем ствы га лі-

ны атры ма лі крэ ды ты пад га ран тыю 

дзяр жа вы для пе ра аб ста ля ван ня вы-

твор час ці. Праў да, для гэ та га спат рэ-

бі ла ся змя ніць фор му ўлас нас ці прад-

пры ем ства — боль шая па ло ва ак цый 

па він на бы ла на ле жаць дзяр жа ве. 

І та кая стра тэ гія ся бе апраў да ла, бо 

га вор ка іш ла аб тым, каб за сво іць вы-

пуск ім парт аза мя шчаль най пра дук цыі 

і са мім экс пар та ваць та вар.

З гэ та га ча су за вод з амаль што 

ста га до вай гіс то ры яй ус ту піў у но вую 

эру. Ма дэр ні за цыя аха пі ла ўсю вы-

твор часць. Ра бо ты вя лі ся ў два эта пы. 

Перш за ўсе бы ло вы ра ша на пра вес ці 

рэ кан струк цыю фа нер най вы твор час-

ці. Ста рыя цэ хі пай шлі пад знос, а на 

іх мес цы бу да ва лі ся но выя, су час ныя 

кар пу сы.

— Але на ват у та кіх эк стрэ маль ных 

умо вах мы не спы ня лі ра бо ту, — удак-

лад няе Сяр гей Ба ры са віч, — лю дзі 

пра ца ва лі пад ад кры тым не бам, але 

іш лі да сва ёй мэ ты. Мы ста ра лі ся ра-

біць рэ кан струк цыю як ма га хут чэй, 

бо гэ та бы ла на ша асноў ная вы твор-

часць. Ме на ві та з гэ та га цэ ха па ча ла-

ся і гіс то рыя прад пры ем ства 90 га доў 

та му.

МОСТ ВЯ ДЗЕ 
НА «МАС ТОЎ ДРЭЎ»

Нё ман ства раў для прад пры ем ства 

і пэў ныя пе ра шко ды. Ра бот ні кам, якія 

жы лі ў ле ва бя рэж най част цы го ра да, 

пры хо дзі ла ся да бі рац ца на пра цу на 

па ро ме аль бо на лод ках, а зі мой — па 

лё дзе. Гэ та бы ло не бяс печ на. Та му 

кі раў ніц твам за во да ў кан цы 60-х га-

доў бы ло пры ня та ра шэн не пра цяг-

нуць пад вяс ны пе ша ход ны мост, які 

б злу чаў два нё ман скія бе ра гі. І вось 

лі та раль на праз не каль кі ме ся цаў 

ін жы не ры за во да спра ек та ва лі яго 

і ад пра ві лі на ўзгад нен не. Гэ та быў 

скла да ны пе ры яд, бо на па чат ку мяс-

цо выя ўла ды не ве ры лі, што ў гэ тай 

спра ве мож на абы сці ся без ста ліч ных 

спе цы я ліс таў. Але зго да з Мін ска бы-

ла атры ма на, сю ды па ча ла пры бы-

ваць тэх ні ка. Вы ра шы лі ман ці ра ваць 

зі мой, ка лі на Нё ма не бу дзе лёд. Зі ма 

ў 1971 го дзе вы да ла ся цёп лай,  прый-

шло ся ча каць на ступ на га го да, каб 

вы вес ці на лёд тэх ні ку. Праз год, вяс-

ной, ад бы ло ся ад крыц цё не звы чай на-

га мос та, які і за раз, — праз 45 га доў, 

з'яў ля ец ца са мым доў гім у Бе ла ру сі 

пе ша ход ным пад вяс ным мос там.

Трэ ба ска заць, што яго бу даў ніц-

тва пра хо дзі ла ў пе ры яд роск ві ту 

прад пры ем ства. А са мым га лоў ным 

пра дук там у той час бы ла фа не ра. Ад 

гэ тай вы твор час ці і па ча ла ся не ка лі 

сла ва мас тоў скіх дрэ ва пе рап ра цоў-

шчы каў.

У ШЫ РО КІМ ФАР МА ЦЕ
Фа нер ны цэх пер шым стаў на 

шлях ма дэр ні за цыі. Рэ кан струк цыя 

вя ла ся пяць га доў, і ў 2013 го дзе быў 

за пу шча ны, па сут нас ці, но вы фа нер-

ны за вод. Яго ма гут нас ці вы рас лі, і 

гэ та ста ла са май вы со кай ад да чай 

ся род шас ці за во даў, якім бы ла ака-

за на дзяр жаў ная пад трым ка.

За мест са ста рэ ла га аб ста ля ван-

ня на прад пры ем стве «Мас тоў дрэў» 

уста ноў ле на адзі ная ў Бе ла ру сі лі нія 

па вы твор час ці шы ро ка фар мат най 

ла мі ні ра ва най фа не ры з плё нач ным 

па крыц цём. Па сут нас ці, ство ра на вы-

твор часць, якая не мае ана ла гаў у краі-

не, — ні хто больш та кую вы твор часць 

не асво іў. За раз тут за дзей ні ча ны но-

выя су час ныя лі ніі шлі фа ван ня, аб рэз кі 

і суш кі фа не ры, прэс для ла мі ні ра ван-

ня. За мя ні лі агрэ га ты па лу шчэн ні драў-

ні ны і ўклад цы шпо ны. Вы ка ры стан не 

аб ста ля ван ня вя до мых за меж ных вы-

твор цаў да зво лі ла «Мас тоў дрэ ву» не 

толь кі па вя лі чыць вы пуск пра дук цыі, 

але і па вы сіць яе якасць. За раз ла мі-

на ва ная шы ро ка фар мат ная фа не ра 

ад па вя дае су свет ным стан дар там і за-

па тра ба ва ная не толь кі на ўнут ра ным 

рын ку, але і за мя жой — у Ра сіі, Тур цыі, 

Азер бай джа не і ін шых кра і нах.

У 40 ГРА ДУ САЎ 
НА СУ ТКІ

Для вы твор час ці фа не ры па трэб ны 

ліс це выя па ро ды дрэў, час цей вы ка-

рыс тоў ва ец ца бя ро за. У яе ад нос на ня-

мно га суч коў, асаб лі вы склад гад авых 

коль цаў і ад па вед ная шчыль насць 

драў ні ны. Каб на даць сы ра ві не плас-

тыч насць і не аб ход ную віль готнасць, 

яе змя шча юць у пра ва рач ны ба сейн з 

тэм пе ра ту рай ва ды 40 гра ду саў — ме-

на ві та та кі рэ жым дае най леп шы вы нік 

на вы ха дзе. Драў ні на па рыц ца су ткі, 

пас ля ча го ста но віц ца элас тыч най, а 

шпо на з яе не дэ фар му ец ца і за хоў вае 

тры ва ласць.

Пра цэс атры ман ня шпо ны не чым 

на гад вае зрэз ван не яб лыч най скур-

кі. Та кія ж тон кія атрым лі ва юц ца ліс-

ты. За тым яны склей ва юц ца прэ сам 

пад уз дзе ян нем вы со кай тэм пе ра ту-

ры. Да лей шая апра цоў ка за ле жыць 

ад мар кі пра дук цыі. Гэ та мо жа быць 

прос та ФК — фа не ра ва да стой кая, 

ФСФ — фа не ра буй на фар мат ная па-

вы ша най ва да стой кас ці і ФОФ — фа-

не ра буй на фар мат ная ла мі на ва ная. 

Пра дук цыя шы ро ка вы ка рыс тоў ва-

ец ца ў мэб ле вай вы твор час ці, бу даў-

ні чых і ра монт ных ра бо тах, суд на- і 

ва го на бу да ван ні, у вы твор час ці эка-

ла гіч най та ры, для аб лі цоў кі да моў 

і г. д.

ДВА НАЦ ЦАЦЬ 
АД ЦЕН НЯЎ ПАД ЛО ГІ

З 2014 го да на прад пры ем стве па-

ча лі вы пуск ла мі на ту. Ма гут насць лі ніі 

скла дае 4,5 млн квад рат ных мет раў у 

год. Та кім чы нам, на за вод зе вы пус-

ка юць не толь кі асоб ныя кам па не нты, 

але і га то вы пра дукт. Мас тоў скі ла мі-

нат мае 12 ад цен няў і не са сту пае па 

якас ці вя ду чым за меж ным вы твор-

цам. Ла мі на ва ныя па нэ лі ро бяц ца на 

но вым ня мец кім і італь ян скім аб ста-

ля ван ні і ад па вя да юць між на род ным 

нор мам. Але за раз гэ та поў нас цю ай-

чын ны пра дукт, які пры но сіць у кра і ну 

ва лю ту.

— Экс парт — гэ та на ша знач нае 

да сяг нен не, — ад зна чае Сяр гей Ба-

ры са віч. — З па чат ку го да атры ма лі 

9 млн руб лёў пры быт ку. Праз год у 

нас з'я віц ца чыс ты пры бы так, за раз 

гэ тыя срод кі ідуць на па га шэн не крэ-

ды ту. Але не толь кі. Част ку срод каў 

ін вес ту ем у вы твор часць, пра цяг ва ем 

ма дэр ні за цыю. На прык лад, у хут кім 

ча се за вод пра вя дзе рэ кан струк цыю 

ле са піль на га дрэ ва пе рап ра цоў ча га 

цэ ха. Бу ду ец ца но вы кор пус.

За раз ма гут нас ці прад пры ем ства 

поў нас цю за дзей ні ча ны. І са праў-

ды, аб' ёмы ўраж ва юць. Толь кі сы ра-

ві ны на за вод пры бы вае што дзень 

да 40 ва го наў. У су ткі пе ра пра цоў ва-

ец ца 1,5 тыс. ку ба мет раў драў ні ны, 

якая ідзе на вы твор часць фа не ры, 

пліт МДФ і ла мі на ту.

КАБ ПА ЗБА ВІЦ ЦА 
ПЫ ЛУ

Вы твор часць, звя за ная з пе ра пра-

цоў кай драў ні ны, не абы хо дзіц ца без 

та кіх па боч ных пра дук таў, як пыл. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца за во да па 

вы пус ку пліт. Тут пыл да во лі скла да ны 

для ачыст кі. Але на прад пры ем стве не 

ста лі эка но міць на зда роўі пер са на лу і 

ахо ве на ва коль на га ася род дзя. Пас ля 

доў гіх по шу каў ад па вед на га аб ста ля-

ван ня спы ні лі свой вы бар на да во лі 

да ра гім, але най больш эфек тыў ным 

элект ра ста тыч ным філь тры Sсhеuсh 

для сіс тэ мы ас пі ра цыі ачыст кі ад пра-

ца ва ных га заў. На ачыст ку па вет ра 

ўкла дзе на 6 млн еў ра, на ачыст ку ва-

 ды — 4 млн еў ра.

БУ ДУ ЧЫ НЯ — 
ЗА КЛАС ТА РА МІ

У 2016 го дзе Бе ла русь поў нас цю 

ад мо ві ла ся ад про да жу за мя жу ба-

лан са вай, а так са ма ін шай не апра-

ца ва най драў ні ны. Па стаў ляць на 

экс парт да зво ле на толь кі пра дук ты 

дрэ ва ап ра цоў кі з вы со кай да баў ле-

най вар тас цю. На прад пры ем стве 

«Мас тоў дрэў» дзяр жаў ны ін та рэс 

пад тры ма лі. Тут за свое ны і мэб ле-

вы кі ру нак. У фа нер ным цэ ху вы раб-

ля юць ка ля 30 ві даў крэс лаў, ста лы, 

а так са ма асоб ныя дэ та лі для роз ных 

ві даў мэб лі.

На перс пек ты ву ёсць за дум ка раз-

ві ваць гэ ту вы твор часць больш маш-

таб на. Маг чы ма, тут бу дзе па бу да-

ва на і свая мэб ле вая фаб ры ка. Але 

раз віц цё дрэ ва пе рап ра цоў кі пой дзе 

больш ды на міч на, ка лі ва кол за во да 

аб' яд наць вы твор цаў мэб лі, па-дзяр-

жаў на му раз ва жае Сяр гей Асо саў. 

У Гро дзен скай воб лас ці ня ма ла кам-

па ній, якія маг лі б увай сці ў рэ гі я наль-

ны мэб ле вы клас тар. Гэ та мо жа даць 

ім пульс для ства рэн ня но вых пры ват-

ных фір маў.

— Ка ля «Мас тоў дрэ ва» па він ны 

раз ві вац ца ма лыя, ся рэд нія пры ват-

ныя прад пры ем ствы з да лей шай пе-

ра пра цоў кай, — лі чыць ге не раль ны 

ды рэк тар, — а мы за бяс пе чым іх фа-

не рай і плі та мі. Гэ ты кі ру нак — адзін 

з най больш эфек тыў ных спо са баў 

гас па да ран ня.

Маг чы ма, гэ та бу дзе ся мей ны 

біз нес, як бы ло ра ней, і прык лад та-

му — ства рэн не бра та мі Ка на пац кі мі 

за во да ў Мас тах. Не вя лі кія фаб ры кі 

здоль ныя да вес ці кож ны вы раб да 

бліс ку ча га ста ну. Ма са ва-па точ ны 

спо саб вы твор час ці ўжо не та кі за-

па тра ба ва ны.

Ім пуль сам для раз віц ця па доб на га 

клас та ра па ві нен стаць ня даў на пры-

ня ты за кон аб лі бе ра лі за цыі біз не су. 

Ка лі ён бу дзе пра ца ваць, зной дуц ца 

і тыя, хто за ці ка віц ца гэ тай спра вай. 

А вый гра юць усе, бо па вя лі чыц ца за-

ня тасць, за гру зяц ца пус ту ю чыя пло-

шчы і, на рэш це, пач нуць вяр тац ца 

май стры, якія з'е ха лі за мя жу ў по-

шу ках за роб ку.

— На вош та ва зіць плі ту ў Поль-

шчу, на прык лад, а за тым ад туль вез ці 

сю ды да ра гую мэб лю? — за да ец ца 

пы тан нем Сяр гей Асо саў. — Тут гэ та 

ўсё трэ ба раз ві ваць, та му што ганд-

ля ваць сы ра ві най — гэ та мар на траў-

ства. А дзве ры — ужо вы раб, ла мі-

нат — так са ма...

Ка лі клас тар яшчэ ў пра ек це, то 

кон ту ры мэб ле вай вы твор час ці за-

во да больш акрэс ле ныя. Гэ та звя-

за на яшчэ і з тым, што прад пры ем-

ства пра цуе на мя жы сва іх маг чы-

мас цяў. І толь кі но вая вы твор часць 

да зво ліць па вя лі чыць па тэн цы ял і 

пры бы так прад пры ем ства і ўся го 

ра ё на.
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Знач ныя да ты ў «бія гра фіі» 
мас тоў ска га прад пры ем ства
1927 год — за сна ван не бра та мі Ка на пац кі мі фа нер на га за во да.

1945—1953 га ды — уз наў лен не і рэ кан струк цыя пас ля Вя лі кай Ай чын-

най вай ны.

1958 год — пе ра ўтва рэн не прад пры ем ства ў Мас тоў скі фа нер на-дрэ ва-

ап ра цоў чы кам бі нат.

1971—1972 га ды — пе ра ўтва рэн не кам бі на та ў вы твор чае аб' яд нан не 

«Мас тоў дрэў», да лу чэн не мэб ле вых фаб рык і ад крыц цё цэ ха па вы твор-

час ці ДСП.

1972 год — бу даў ніц тва пад вяс но га пе ша ход на га мос та цераз Нё ман.

1977 год — рэ кан струк цыя Мас тоў скай мэб ле вай фаб ры кі.

1994 год — ства рэн не ак цы я нер на га та ва рыст ва «Мас тоў дрэў».

2007—2015 га ды — ма дэр ні за цыя прад пры ем ства, асва ен не вы твор час ці 

ла мі на ва най фа не ры, пліт МДФ/ХДФ і ла мі на ту.

НО ВЫ КУРС НО ВЫ КУРС 
МАС ТОЎ СКА ГА МАС ТОЎ СКА ГА 
ФЛАГ МА НАФЛАГ МА НА

ААТ «Мас тоў дрэў» ад зна чы ла 90-га до вы юбі лейААТ «Мас тоў дрэў» ад зна чы ла 90-га до вы юбі лей

ГІС ТА РЫЧ НАЯ ДА ВЕД КА
За вод у 1927 го дзе за сна ва лі бра ты Ка-

на пац кія. Та ды экс парт ле су ў За ход няй Бе-

ла ру сі быў за ба ро не ны, і бра ты на ла дзі лі вы-

пуск фа не ры для про да жу за мя жу. З ця гам 

ча су яны да сяг ну лі знач ных пос пе хаў — фа-

не ра ме ла шы ро кі по пыт у све це. Бы лі за ка-

зы ад ва ен на га ве дам ства Поль шчы — для 

вы ра бу ва го наў, са ма лё таў. Але кры зіс 30-х 

га доў ад біў ся і на ра бо це фа нер на га за во да, 

а пад час Дру гой су свет най вай ны ён быў 

амаль поў нас цю раз бу ра ны і ўзна віў сваю 

дзей насць толь кі ў па чат ку 50-х.

Да рэ чы, на тэ ры то рыі за во да за ха ваў ся 

цаг ля ны двух па вяр хо вы бу ды нак до ма ад на-

го з бра тоў Ка на пац кіх. За раз у бы лым ра да-

вым гняз дзе раз мяс ці ла ся гас ці ні ца за во да, 

а не ка лі тут бы ла яшчэ і кан то ра спла ву, 

та му што лес та ды сплаў ляў ся па Нё ма не.

Сэр ца го ра да
Прад пры ем ства «Мас тоў дрэў» уклю ча на ў ту рыс тыч ны марш рут го ра-

да. Ту рыс тыч ныя агенц твы пра па ну юць яго пад наз вай «Сэр ца го ра да». 

І гэ тая наз ва цал кам ад па вя дае най буй ней ша му кам бі на ту рэ гі ё на. Ён зна-

хо дзіц ца ў са мым цэнт ры го ра да, уз доўж за во да пра хо дзіць цэнт раль ная 

ву лі ца, а за вод скія кар пу сы доб ра ві даць з пад вяс но га мос та. Ка лі ехаць 

па аў та ма біль ным мос це, по зір ку ад кры ва ец ца шы коў ная ін дуст ры яль ная 

па на ра ма. Жыц цё са мо га прад пры ем ства не па рыў на звя за на з го ра дам. 

Тут пра цуе ка ля дзвюх ты сяч мяс цо вых жы ха роў. Акра мя вы твор чай дзей-

нас ці, ра бот ні каў аб' яд ноў вае ці ка вы кар па ра цый ны ад па чы нак.

Сяр гей АСО САЎ, ге не раль ны ды рэк тар.

Па вел ГАБ РУ СЕ ВІЧ, апе ра тар на лі ніі ла мі на ван ня фа не ры.

Але на ЛІ САЙ і Воль га ЕЛІ СЕ Е ВА зай ма юц ца збор кай па ке таў фа не ры, 
якія по тым ад пра вяць пад прэс.

Ула дзі мір АЛЯХ НО ВІЧ, він це ля вы гід раў ліч на га прэ са.

Апе ра тар ская асноў най лі ніі. Анд рэй БУС ЛАЎ, на чаль нік цэ ха МДФ.

Ана толь МАХ НАЧ, на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па вы твор час ці.

Бір жа сы ра ві ны, ку ды пры хо дзіць увесь ма тэ ры ял, які по тым ад праў ля юць па цэ хах.

ЗА МЕСТ ДСП — МДФ
На па чат ку ты ся ча год дзя паў-

ста ла праб ле ма ўдас ка на лен ня вы-

твор час ці ДСП. Іх вы твор часць з-за 

ста ро га аб ста ля ван ня ме ла вы со кі 

са бе кошт і ака за ла ся не за па тра-

ба ва най. Та му бы ло вы ра ша на цэх 

дэ мантаваць, а на мес цы ста рых 

кар пу соў па бу да ваць но выя, пры 

гэ тым пе рай сці на вы пуск МДФ — 

драў ня на ва лак ніс тых пліт ся рэд няй 

шчыль нас ці і ХДФ — вы со ка шчыль-

нах драў ня ных пліт. Вы твор часць 

ДСП і МДФ хоць і па доб ная, але 

мае іс тот ную роз ні цу. Па-пер шае, 

са мо ва лак но ў но вых плі тах знач на 

драб ней шае, па-дру гое — на мно га 

больш тры ва лае і эка ла гіч нае.

У той час вы твор часць МДФ па-

ча ла рас паў сюдж вац ца ў све це, 

і трэ ба бы ло не спаз ніц ца. У 2015 го-

дзе лі ніі па вы пус ку но вых пліт ус ту-

пі лі ў дзе ян не. Праз два га ды но вы 

за вод поў нас цю за гру зіў ма гут нас ці 

і за раз пра цуе па рэ аль ных кант-

рак тах. У сваю чар гу, «Мас тоў-

дрэў» эфек тыў на вы ка рыс тоў вае 

каш тоў ную сы ра ві ну.

— Ста я ла за да ча вы ка рыс таць 

дроб на та вар ны лес. Драў ні ну, якая 

па да ла і гні ла, мож на пе ра пра ца ваць 

у ліс ты і плі ты, — рас тлу ма чыў Сяр-

гей Асо саў. — Для гэ та га па трэб ны 

но выя, су час ныя тэх на ло гіі. Мы бу да-

ва лі ся, ка лі на рын ку драў ні ны бы ло 

ад нос на ці ха. За раз мы ма ем най-

ноў шае аб ста ля ван не, якое здоль-

нае кан ку ры ра ваць у све це. Дзя ку ю-

чы ма дэр ні за цыі аб' ёмы вы твор час ці 

па вя лі чы лі ся ў тры ра зы. Гэ та, у сваю 

чар гу, да зва ляе ўдас ка наль ваць 

умо вы пра цы і па вы шаць зар пла ту 

ра бот ні кам. За раз яна скла дае ў ся-

рэд нім 900 руб лёў у ме сяц.


