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ААТ «Пінскі мясакамбінат» – адно з буйных сучасных прадпрыемстваў 

харчовай прамысловасці Брэсцкай вобласці. Яго гісторыя пачынаецца з верасня 

1939 года. Больш арганізавана прадпрыемства пачало працаваць летам 1944 года, 

пасля вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У той час камбінат 

размяшчаўся па вуліцы Брэсцкай 64. 

Па меры развіцця вытворчасці будаваліся новыя карпусы камбіната па 

вуліцы Індустрыяльнай 1. На працягу 1953–1954 гадоў асвойваліся новыя 

вытворчыя плошчы, дзе спачатку быў пабудаваны халадзільнік, а потым забойны і 

калбасна-кулінарныя цэхі. 

У ліпені 1964 года мясакамбінат быў аб’яднаны з Пінскім 

птушкакамбінатам, прадпрыемства было падпарадкавана Галоўнаму ўпраўленню 

мясной і птушкапераапрацоўчай прамысловасці БССР. 

У 1960–1970-ыя гады адбывалася даволі частая змена кіраўніцтва камбіната. 

Але працяглы перыяд, з сакавіка 1981 года па люты 1996 года, дырэктарам  

прадпрыемства  быў Якаў Іванавіч Вершыловіч. Менавіта ў гэты перыяд будаваліся 

новыя вытворчыя памяшканні халадзільніка, мяса-тлушчавага цэху, а таксама 

адміністрацыйна-бытавы корпус. 

Па меры ўмацавання вытворчай базы, папаўнення навукова-вытворчага 

патэнцыялу прадпрыемства перайшло да выпуску канкурэнтназдольнай прадукцыі 

высокай якасці. Пачынаючы з 1985 года прадпрыемства пастаянна нарошчвала 

аб’ёмы вытворчасці, была створана магутная тэхнічная база, падабраны 

высокапрафесійны кадравы састаў, назапашаны інтэлектуальны патэнцыял. У 1995 

годзе быў пабудаваны новы мясатлушчавы корпус, што дазволіла павялічыць 

праектную магутнасць па вытворчасці мяса да 60 т/зм (да будаўніцтва новага МТЦ 

магутнасць цэха складала 15 т/зм), усталяваць сучаснае высокапрадукцыйнае 

абсталяванне па першаснай пераапрацоўцы жывёлы, павысіць якасць прадукцыі, 

палепшыць умовы працы, вытворчую санітарыю. 

У 1997 годзе, з назначэннем на пасаду дырэктара Юрыя Юр’евіча Бісуна 

пачалося тэхнічнае перааснашчэнне вытворчасці, засваенне новых тэхналогій, 

павелічэнне вытворчасці і пашырэнне асартыменту калбасных вырабаў, стварэнне 

сеткі фірмовых магазінаў. У цяперашні час мясакамбінат выпускае прадукцыю 

звыш 150 назваў. 

 На працягу 1999 года была скончана рэканструкцыя аміячнай кампрэсарнай 

са станцыяй абаротнага водазабеспячэння, што дазволіла палепшыць умовы 

захоўвання мяса і мясапрадуктаў у неабходных тэхналагічных рэжымах, павысіць 

якасць прадукцыі пры захоўванні. 

У 2009 годзе здадзена ў эксплуатацыю ўласная кацельня, што дазволіла 

забяспечыць усе вытворчыя цэхі неабходнай колькасцю пара для захавання 

тэхналагічных рэжымаў вытворчасці прадукцыі. За кошт уласных сродкаў  

пабудаваны і абсталяваны сучасным высокапрадукцыйным абсталяваннем цэх па 

вытворчасці прадуктаў са свініны вэнджана-запечанай і вэнджана-варанай, што 

дазволіла павялічыць выпуск прадукцыі ў сем разоў. 



 

 

Для  паляпшэння  якасці выпускаемай прадукцыі пастаянна праводзіцца 

замена маральна састарэлага абсталявання на сучаснае высокапрадукцыйнае. Так, 

для паляпшэння якасці выпускаемай прадукцыі, забеспячэння санітарных правіл і 

нормаў пры вытворчасці калбасных вырабаў і вэнджаніны, устаноўлены 

тэрмакамеры з аўтаматычным рэжымам працэсу тэрмаапрацоўкі прадукцыі. 

Тэрыторыя прадпрыемства займае плошчу 10,77 га. Вытворчыя магутнасці 

мясакамбіната складаюць 50 т мяса ў змену, 8,5 т калбасных вырабаў у змену, у 

тым ліку 2 т прадуктаў са свініны і ялавічыны. Фактычна выпрацоўваецца 

калбасных вырабаў – да 25 т у суткі, прадуктаў са свініны і ялавічыны – да 2 т. 

ААТ «Пінскі мясакамбінат» мае пяць фірмовых магазінаў і два павільёна ў 

Пінску, адзін фірмовы магазін у г. Століне, тарговы павільён у г. Іванава. Пры 

камбінаце маецца сталовая на 96 пасадачных месцаў, здраўпункт, стаматалагічны 

кабінет. Юрыдычны адрас прадпрыемства – г. Пінск, вуліца Індустрыяльная, дом 1. 

У 2002 годзе Пінскі мясакамбінат першым з усіх прадпрыемстваў мясной 

галіны рэспублікі быў узнагароджаны Прэміяй Урада Рэспублікі Беларусь у галіне 

якасці, а ўся прадукцыя была сертыфіцыравана ў адпаведнасці з патрабаваннямі 

«СТБ ИСО 9001-96».  

У 2006 годзе да мясакамбіната было далучана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства – філіял «Невель», якое знаходзіцца ў Пінскім раёне. 

         На сённяшні дзень супрацоўнікі  мясакамбіната сертыфіцыравалі і ўкаранілі 5 

сістэм: сістэму менеджменту якасці, сістэму НАССР, сістэму кіравання 

навакольным асяроддзем, сістэму кіравання аховай працы, сістэму менеджменту 

бяспекі харчовых прадуктаў – гэта з'яўляецца гарантам выпуску якаснай і 

бяспечнай прадукцыі для спажыўца, і набыццё канкурэнтаздольнасці прадукцыі не 

толькі на рынках Рэспублікі Беларусь, але і за яе межамі. 

        Штогод ААТ "Пінскі мясакамбінат" удзельнічае і мае шэраг перамог у розных 

рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, выставах і кірмашах. Вырабы Пінскага 

мясакамбіната неаднаразова перамагалі ў конкурсах «Лепшы прадукт года», 

«Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» і інш. 

       Выкарыстоўваючы традыцыйныя рэцэпты і ўласныя арыгінальныя 

распрацоўкі, сёння на мясакамбінаце перапрацоўваецца да 50 тон мяса ў суткі, 

асноўная частка якога рэалізуецца на экспарт, вырабляецца 25 тон каўбасных 

вырабаў і вэнджаніны, 3 - 5 тон мясных паўфабрыкатаў. 
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